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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o nìm pochází z roku 1361. 
Pùvodní døevìná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten nejvìtší byl 12. bøezna 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel pøestavován po èástech a dokonèen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na vìž umístìn nový pozlacený køíž od mistra kováøe Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní vìže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístìny hodiny z radnièní vìžièky, kterou zdobily již od roku 1875.
Více informací najdete v knize "Týništì nad Orlicí - mìsto v lesích", vydané v roce 2002.



                    Z mìstského úøadu
                                
                              U S N E S E N Í
                              z 15. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì n.  Orl.
                            konaného dne 1.7.2009 v kulturním domì

A) Schvaluje
21.Koupi pozemkù p.è. 329/8 a 329/9 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 508 m  od 

2firmy Faraon holding, a.s., Pardubice za cenu 1.100 Kè/m  a poplatky s prodejem 
spojené vèetnì danì z pøevodu nemovitostí.

2. Rozpoètové opatøení k 1.7.2009.
3. Podpis smlouvy o pøijetí úèelové neinvestièní dotace na výdaje jednotky SDH 

Týništì nad Orlicí pro rok 2009 od Královéhradeckého kraje.
Ing. Jaroslav Matièka

                                                                                                                 starosta
U S N E S E N Í  è.   59
z jednání Rady mesta Týništì nad Orlicí konané dne 22.6.2009 
A) Schvaluje

1. Uzavøení smlouvy è. 2947003009 o nájmu pozemkových ploch s firmou Èeské 
dráhy, a.s., se sídlem Praha za cenu 45.540 Kè roèního nájmu (jedná se o prostor 
pøed nádražím).

2. Uzavøení smlouvy o bezúplatné výpùjèce s firmou Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje Hradec Králové na pozemek KN 697 v k.ú. Týništì nad 
Orlicí na dobu 1 roku od 1.7.2009 (jedná se o prostor pøed nádražím).

3. Prodej nepotøebného nábytku pøíspìvkové organizace MŠ Dub Týništì nad Orlicí 
(skøíò, stùl, skøíòka).

4. Rozpoètová opatøení è. 23/2009 k 22.6.2009.
5. Poskytnutí nenárokové složky platu, 2. etapa roku 2009, podle „Dotaèního 

programu nenárokových složek platu pedagogù“ pro øeditelky mateøských škol 
Ivu Beòovou a Bc. Alenu Ullrichovou.

6. Zmìnu platového zaøazení vedoucích pøíspìvkových organizací zøízených 
mìstem ve smyslu naøízení vlády è. 564/2006 Sb., v platném znìní, s platností od 
1.6.2009.

7. Odmìny pro vedoucí pøíspìvkových organizací zøízených mìstem za 1. pololetí 
2009 s podmínkou, že nebude pøekroèen limit mzdových prostøedkù organizace.  

8. Pøevod finanèní èástky 15 tis. Kè z fondu rezerv do fondu odmìn pøíspìvkové 
organizace DDM Týništì nad Orlicí.

9. Pøevod finanèní èástky 63 tis. Kè z fondu rezerv do investièního fondu 
pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí za úèelem nakoupení herního 
prvku (lanová pyramida).

10. Použití finanèní èástky 11.230 Kè z fondu reprodukce majetku na investièní fond 
pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí za úèelem dokrytí finanèní 
èástky na poøízení herního prvku (lanová pyramida).

11. Povolení studia pro paní Kalousovou Janu na Fakultì tìlesné kultury v Olomouci 
- obor aplikované pohybové aktivity za podmínek podle ustanovení ZP.

B) Bere na vìdomí
1. Informace o uzavøení MŠ U Dubu v mìsíci èervenci.
2. Inspekèní zprávu Èeské školní inspekce Hradec Králové ze ZŠ Týništì nad Orlicí.
3.Informace o umístìní pøechodù pro chodce a o zrušení pøechodù, které 

neodpovídají platným normám.
4. Informace o rozdìlení informaèních vývìsních skøínìk.
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Osudy øeky Orlice a rybáøi kolem ní – 5.èást

Abych Vás potìšil a neunavoval jen turistikou k pramenùm našich Orlic, nabízím 
rybáøský zážitek, který už neprožije nikdo z nás.

Bylo mi 10 let a pøijel strýc z Borohrádku. Øekl otci, aby poslal kluka, tedy jako mì, 
svítit. Nevìdìl jsem, na co budu svítit a už vùbec ne proè. Nikdy to nebyl náš strýc, ale 
naši mu tak øíkali. Vždy, když odjel, maminka utrousila, že smrdí lacinou koøalkou, 
rybinou a tabákem. Mnì to nevadilo. V deset veèer jsem se dostavil na tátovì kole pod 
Bozetický dvùr, jak strýc poruèil. Stála tam polopotopená pramice, strýc a jeho 
spoleèník, kterému øíkal brzdaø a kterému stále nadával. Plechovkou jsem vybíral vodu z 
pramice a strýc mì mezi svými nadávkami pouèoval, jak a na co budu svítit karbidovou 
lampou se zrcadlem. Strýc mìl pøipravenou ètyøi metry dlouhou jasanovou násadu s 
vidlièkou, ostrou jako jehly. Když se úplnì setmìlo, tak jsme vypluli. Já, úplnì na pøídi s 
tou karbidkou, strýc, rozkroèen nade mnou, a brzdaø, který do té doby nepromluvil, na 
zádi. Voda byla prùzraèná jako sklo a loï pomalu splývala kolem keøù, pod které jsem 
svítil. Skoro pod každým byla štika a hejna velkých okounù, parmy stály na dnì jako 
vojáci. Strýce zajímaly jen štiky a parmy. Dodnes nevím proè, když ostatních ryb tam 
byly spousty. Když jsem pod keøem posvítil na velkou štiku, strýc zavelel: Stùj!“ 

“
Pramice se zastavila. Násadu s vidlièkou na konci posunul až úplnì k rybì a paží 
vymrštil. Nikdy se nezmýlil, a� se jednalo o štiku nebo parmu. O pùlnoci strýc udìlal 
pøestávku, napil se té laciné koøalky, kouøil a stále nadával, že neumím svítit. Pøitom 
jsme už mìli v pytli pìkné parmy a štiky. Brzdaøi spílal, že se nehodí ani za vùz, ale ten 
ani nehlesl. Noc pomalu odplouvala a harpunovaných ryb pomalu pøibývalo. Když 
svítalo, dorazili jsme ke starému žïárskému mostu. Byl jsem úplnì vyèerpaný. Na mì 
tam èekal otec. Strýc mu øekl: Nauè kluka svítit, tohle je tvrdé øemeslo!“ Vysypal ryby z 

“
pytle a povídá : Tak si vyber.“ Vybral jsem si parmu. „To tì maminka moc nepochválí,“ 

“
øekl. Otci dal štiku.

Po letech jsem projíždìl Borohrádkem a na autobusové zastávce sedìl strýc. Zastavil 
jsem a povídám: „Nazdar , strýèku.“ Podíval se na mì a øekl : Už ses nauèil svítit?“ 

“
Když strýc zemøel, na rakev jsem mu dal tu svítilnu, aby nezabloudil, až pùjde tìmi 
svými temnými vodami.

Se svým synem jsem loòského roku sjel stejnou trasu po øece jako pøed 55 lety se 
strýcem. Mìl jsem výkonnou diodovou lampu, ale pro velké množství kalu a zvíøených 
usazenin, kterými je Tichá Orlice zneèištìná, jsem nevidìl vùbec nic. Navíc bych ani 
vidìt nemohl, protože rybièek je pomálu.

Tak na Orlici zase pøíštì.

Ladislav Štìpán
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5. Zápis z jednání finanèního výboru ze dne 6.4.2009.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.6.2009.
7. Informace o hostování cirkusu ve dnech 30.6. - 1.7.2009.
8. Informace o využití atletického stadionu.

C) Ukládá
1. Projednat v zastupitelstvu mìsta prodej pozemku p.è. 211 v k.ú. Týništì nad Orlicí.
T: záøí 2009                                   Odpovídá: Ing. Matièka J.

Ing. Jaroslav Matièka                         Pavel Nadrchal
         starosta           místostarosta

200 000 Kè putuje do Petrovic z grantu nadace VIA.
Na druhý pokus se podaøilo Obèanskému sdružení Za rozvoj Petrovic (v obci pùsobí od 
roku 2006) získat finanèní prostøedky  z programu „Milion pro aktivní život obce“ 
Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR. Loni se pøedložený projekt umístil tìsnì „pod 
stupni vítìzù“.  Letos, i zásluhou nabytých zkušeností se zpracováváním grantù a 
podpory MÚ Týništì n. O., se podaøilo finanèní prostøedky na rozvoj obce získat. 
30. èervna 2009 v Praze zástupci Obèanského sdružení Za rozvoj Petrovic ing. Stanislav 
Kubánek, Jiøí Haken a PhDr. Zita Zemanová pøevzali na slavnostním setkání vítìzných 
obcí s donátorem nadace šek na 200 000 Kè. Tato èástka ve spojení s prostøedky 
poskytnutými MÚ Týništì n. Orlicí umožní dokonèit bìhem jednoho roku projekt 
rekonstrukce obecního domu a pøilehlého høištì.

JZ
Tisková zpráva (viz též www.dobrocinnyfond.cz):
Program Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR zná 
vítìze 5. roèníku – tisková zpráva. 

30. èervna 2009, Praha – Mezi 5 projektù letos Nadace VIA a Philip Morris ÈR a.s. 
rozdìlí podporu z programu Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip 
Morris ÈR. Jihomoravské obce Lužice a Manerov, Petrovice nad Orlicí na 
Královéhradecku, Vikýøovice na severní Moravì a Kutná Hora, to jsou místa, na která 
letos putuje po 200 tisících korunách na realizaci projektù, které podporují aktivní 
komunitní život místních obèanù. Význam projektu pro obec a aktivní zapojení celé 
komunity jsou vedle splnìní formálních podmínek hlavními mìøítky pro úspìšnost 
projektu v programu Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris 
ÈR. Do prvního kola letos poslalo své projekty více než pìt desítek neziskových 
organizací, z nich komise vybrala 14, které se dostaly do finálního hodnocení. Komise 
se rozhodla podpoøit 5 projektù, každý èástkou 200 000 korun. Tyto projekty vynikaly 
nad ostatní právì aktivním zapojením místních obyvatel do samotné realizace.
     Èlenové Muzejního spolku v Lužicích díky této èástce dokonèí projekt Starý kvartýr, 
který jako místo setkávání a kulturního života v obci spoleènými silami postupnì 
budují. Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic upraví ke stejným úèelùm budovu tzv. 
obecního domu. Místní akèní skupina Údolí Desné využije 200 tisíc korun na 
vybudování tìlocvièny pod širým nebem ve Vikýøovicích a mateøské centrum Kaštánek 
upraví prostranství a zbuduje mobilní pódium pro kulturní akce a vystoupení. Pevné 
pódium vznikne ze zchátralé terasy budovy bývalé mateøské školky v Kutné Hoøe, kde 
poskytuje své služby Oblastní charita. Upravené místo bude sloužit obyvatelùm 
pøilehlého sídlištì jako místo pro setkávání a poøádání kulturních a spoleèenských akcí. 
Program Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR je urèen 
nevládním neziskovým organizacím, které usilují o zlepšení fyzického a kulturního 
prostøedí mìst èi obcí. Chce podpoøit spoleèné aktivity místních obèanù.
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Aktuálnì z TENISOVÉ ŠKOLY

Tenisová škola v Týništi zahájila svùj 
provoz koncem dubna náborem dìtí. 
Bìhem mìsíce kvìtna a èervna dìti 
poctivì trénovaly a nyní už se 
seznámily se základními tenisovými 
údery a „nasály“ atmosféru tohoto 
krásného sportu, kterým tenis 
bezesporu je.
O prázdninách nebudou probíhat 
tréninky tak jako ve školním roce, ale 
budeme trénovat formou krátkých 
soustøedìní, kde kromì tenisu dìti 
vyzkouší i jiné sporty a hry. 
Ve školním roce opìt zaènou 
pravidelné tréninky 2x týdnì. Zápis 
tréninkù pro pøíští školní rok 
probìhne 1.9.2009 v 16:00 hod. na 
tenisových kurtech v Týništi nad 
Orlicí.  Rádi se po prázdninách 
sejdeme se všemi našimi dìtmi a moc 
rádi pøivítáme nové tenisty. Tìšíme se 
na vás. 

Jiøina a Josef Kvapilovi
                                       trenéøi TŠ
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V hodnotící komisi letos zasedli pøedseda sdružení Vlastenecký poutník zabývající se 
obnovou právního, kulturního a historického vìdomí obèanù v pohranièí støední a 
severní Moravy Petr Andrle, hodnotitel projektù zamìøených na místní rozvoj a rozvoj 
neziskových organizací a dlouholetý externí spolupracovník Nadace VIA Josef Štogr, 
Vìra Slezáková ze spoleènosti Agora Central Europe, zástupce šéfredaktora magazínu 
Moderní obec Ivan Ryšavý, Yvona Eliášová, konzultantka v oblasti životního prostøedí, 
Kateøina Niklová z Komunitní nadace Euroregionu Labe a Jindøich Vanìk, øeditel 
agentury Silver B.C. Vítìze grantového øízení komise vybírá na základì pøedem 
stanovených kriterií, podle nichž hodnotí pøedložené projekty. Dùležitým podkladem pro 
rozhodnutí jsou i zprávy èlenù realizaèního týmu fondu, kteøí osobnì navštíví 
pøedkladatele každé žádosti postupující do finálového hodnocení. Program Milion pro 
aktivní život obce nemá žádná regionální omezení, projekty mohou být realizovány 
kdekoliv na území Èeské republiky. Zámìrem projektù musí být obnova nebo výstavba 
veøejných prostranství pro nekomerèní kulturní a spoleèenské aktivity, které vedou k 
oživení místních tradic a spolkového života obce. Jedná se napøíklad o úpravy námìstí, 
návsí, parkù, míst pro odpoèinek apod. Mùže se jednat také o rekonstrukce a oživení 
veøejných budov pro kulturní, zájmové a obdobné úèely, které výraznì zlepší 
spoleèenský život obce èi mìsta.     
     „V rámci celorepublikového programu Milion pro aktivní život obce rozdìlila naše 
spoleènost již 5 milionù korun. Bìhem pìti let existence programu putovaly finanèní 
prostøedky do velkých mìst i tìch nejmenších vesnièek, jedno je ale všechny spojuje – 
odhodlání, úsilí a ochota místních lidí vìnovat svou energii a èas na zkvalitnìní života v 
místì svého bydlištì. Jejich aktivity zaslouží nejen naši finanèní podporu, ale i velké 
uznání,“ øíká Petra Dobešová z Philip Morris ÈR a.s. Dobroèinný fond Philip Morris ÈR 
spravuje a øídí Nadace VIA. Bližší informace: Internetové stránky projektu: 
www.dobrocinnyfond.cz Neziskové informace Nadace VIA: www.nadacevia.cz 
Komunikace projektu: Markéta Hlavicová 603 28 36 26 marketa.hlavicova@yaro.cz 

         Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic Petrovice nad Orlicí – místní èást Týništì 
nad Orlicí, Královéhradecký kraj Projekt – Vybudování spoleèenského centra „Obecní 
dùm“ a multifunkèního høištì v Petrovicích n. O. Obec Petrovice nad Orlicí kvùli ulicové 
formì zástavby zcela postrádá náves, která by byla pøirozeným místem setkávání 
místních obèanù, není zde ani restaurace èi sál pro kulturní a spoleèenské akce. Pro 
zkvalitnìní života v obci, kde již dnes žije aktivním spoleèenským životem, usiluje 
Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic o rekonstrukci budovy bývalého Mìstského
národn ího  výboru ,  t zv.  
Obecního domu, a úpravy 
pøilehlého prostranství. V 
rámci projektu, na který 
získalo obèanské sdružení 
podporu ve výši 200 000 korun, 
budou ve zchátralém objektu 
vymìnìna okna, provedena 
rekonstrukce rozvodù vody a 
elektøiny a sociálního zaøízení, 
opraveny podlahy, provedeny 
malíøské práce a budou 
provedeny terénní úpravy 
nového høištì a výsadba 
zelenì.

Obecní dùm v Petrovicích s pøilehlým multifunkèním høištìm.
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Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratoslest.ic.cz
 

Milé dìti,
MC Ratolest vyhlašuje PRÁZDNINOVOU VÝTVARNOU SOUTÌŽ!
Téma: Dva „roky“ prázdnin! 
Na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení, vìk, adresu a název obrázku nebo krátký 
popis. Obrázky mùžete dodat do schránky Mateøského centra Ratolest (Komenského 
106).

Všechny obrázky budou vystaveny na adrese: http://ratoslest.ic.cz  Vyhodnocení 
obrázkù probìhne v záøí formou veøejné ankety. Dìti se mohou tìšit na odmìnu a pìkné 
ceny.

Dana Štìpková
V SRPNU plánuje MC Ratolest:

O Brigádu po rekonstrukci garáže (+ vnitøní prostory MC)

O Veèerní dílny pro rodièe:
     6.8.  s tématem - letní dekorace a veselé fotorámeèky, 
     20.8. s tématem - ubrousková technika

O Výlety pro rodièe s dìtmi do okolí vlakem nebo na kolech 
     (Èastolovice, Bìleè, Choceò, Tøebechovice, …)

O Otevøení dopolední i odpolední herny (Po, St) a zahrady se skluzavkou a 
domeèkem, velkým a malým pískovištìm,…)

Prosím sledujete vývìsky, na kterých budou vyvìšeny aktuální akce MC.

POZOR! HLEDÁME: 
1. lektory na angliètinu pro dìti pøedškolního vìku 
2. lektory na další kroužky pro dìti od 2 do 6 let. 

Pokud máte co nabídnout a chcete s námi od záøí pomáhat v MC Ratolest, prosím, 
dejte nám co nejdøíve vìdìt! Dìkujeme!

Kontakty: 
R. Vondráèková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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Zástupci Obèanského sdružení Za rozvoj Petrovic  se zástupci kraje na pøedávání šekù v 
Praze – zleva: senátor Miroslav Antl, poslankynì Hana Orgoníková, Jiøí Haken (OS), 
Stanislav Kubánek (pøedseda OS), Zita Zemanová (OS) a tajemník MÚ Týništì n. O. 
Bohuslav Forejtek.

Jiøí Zikmund

Na Podboøí se koneènì mùže stavìt
Po nìkolika letech pøíprav, zejména z dùvodu vlekoucích se jednání pøi výkupu 
pozemkù, se celá anabáze vedoucí k realizaci základního technického vybavení pro 
výstavbu rodinných domù v Týništi nad Orlicí uzavøela.
Dne 15.7.2009 bylo dílo od dodavatele pøevzato. V prùbìhu výstavby došlo k nìkterým 
komplikacím, které zpùsobily patnáctidenní zpoždìní termínu pøedání dokonèeného 
díla. Hlavními dùvody zdržení bylo opoždìní prací na elektropøípojkách, které zajiš�uje 
samostatnì ÈEZ a zmìny projektu (zvìtšení poètu pøípojek a jejich prodloužení pro 
øadové rodinné domky).
Zhruba do konce mìsíce by mìly být odstranìny všechny drobné nedodìlky pøi pøejímce 
zjištìné (zejména terénní úpravy). Ty však nebrání pøedání hotového díla do užívání.
Z toho vyplývá, že na tìchto parcelách již nic výstavbì nových domù nebrání.
Zpùsob zasí�ování, vèetnì dimenzování sítí, umožní do budoucna rozšíøení plochy o 
další stavební parcely. Podmínkou ovšem bude sjednocení vlastnictví sousedních 
pozemkù budoucím investorem.
Závìrem ještì nìkolik údajù:
             Poèet zastavitelných parcel                  40
             Náklady stavby dle smlouvy o dílo    19 479 673 Kè
             Doba výstavby                                     10/2008 - 07/2009 
             Dodavatel stavby                          MADOS MT, s.r.o., Lupenice

Jaroslav Matièka
starosta

4

Nepøíznivá situace na frontì donutila sovìtské velení uspíšit nasazení 1. ès. 
samostatného polního praporu v SSSR. V den, kdy Nìmci zahájili svùj protiútok proti 
levému boku útoèících sovìtských vojsk, dorazil transport s praporem do staniceValujky. 
Zde zaèínalo frontové pásmo, kterým nedávno prošly boje a kde Nìmci za ústupu znièili 
železnièní tra�. Jednotka musela nastoupit pìší pochod do blízkosti pøední linie vzdálené 
350 km. Po usilovném pochodu zaujal prapor obranný úsek na levém bøehu øeky Mža od 
osady Timèenkov po osadu Ar�uchovka. Pro zajištìní linie pøed nenadálým útokem byla 
vysunuta pøed øeku Mžu do vesnice Sokolovo zesílená 1. rota pod velením por. Otakara 
Jaroše. 2. a 3. rota zùstaly v postaveních za øekou a chránily pravý a levý bok.

Souèástí 3. roty bylo také kulometné družstvo des. Vendelína Opatrného. Družstvo se 
soustøedilo u betonového mùstku pøes øíèku. Jejich stanovištì bylo pøímo proti centru 
Sokolova. 8. bøezna zaèal nìmecký útok na Sokolovo a trval celé tøi dny. 1. rota pod 
vedením por. Jaroše byla prakticky znièena a témìø pøestala existovat. Zbytky roty 
ustoupily v noci z 8.na 9. bøezna 1943 za øeku. 

Prapor se zúèastnil dalších bojù po opìtovném dobytí Charkova Wehrmachtem. Dne 15. 
bøezna však vydalo sovìtské velení rozkaz k ústupu celého ès. praporu, nebo� hrozilo, že 
bude obklíèen. Sovìtské velení si nemohlo dovolit zajetí v té dobì jediné bojující 
spojenecké jednotky na východní frontì.  

V bitvì u Sokolova padli dva èlenové Vendelínova družstva. U Sokolova rovnìž bylo 
zajato nebo dezertovalo asi 20 pøíslušníkù ès. praporu. Pìt z nich bylo odvezeno do 
Protektorátu, kde posloužili nacistické propagandì, ostatní byli zøejmì zastøeleni. 
Pøíslušníci Protektorátu Èechy a Morava byli považováni za obèany Nìmecké øíše a 
služba v cizím vojsku byla považována Nìmci za vlastizradu, lhostejno zda se jednalo o 
pøíslušníky Svobodovy východní armády nebo piloty RAF nad západní Evropou. 

1. èeskoslovenský polní prapor je poté stažen z fronty a odeslán na další výcvik a 
doplnìní do Novochoperska, kam dorazili na poèátku kvìtna 1943. Hodnocení jednotky 
bylo ze strany sovìtského velení velmi kladné, jednotka zastavila nìmecký útok s 
výraznou pøesilou na stranì nepøítele. Por. Otakar Jaroš byl prvním cizincem, který byl 
vyznamenán Zlatou hvìzdou hrdiny SSSR, bohužel in memoriam, padl v bitvì u 
Sokolova. Ztráty jednotky po bitvì u Sokolova dosáhly témìø 1/3 – tedy asi 300 mužù a 
žen.  Do dalšího boje odcházela jednotka již jako 1. ès. samostatná brigáda v SSSR se 
tøemi prapory v záøí 1943.

Mgr. Tomáš Voborník
Pavel Rulík

Martin Štìpánek

Odpovìï na èlánek Ing. Karla Janeèka 

uvedený v èervencovém Zpravodaji pøipravuji na mìsíc záøí 2009, kde se budu uvedenou 
problematikou podrobnìji zabývat.

 
                                                                                                Pavel Nadrchal, 

místostarosta
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štìstí nemìli. Po zahájení Velké vlastenecké války jak vláda Velké Británie, tak i 
Sovìtského svazu rychle pochopily, že jako poslední dva státy, které v Evropì ještì 
vzdorují Nìmecké øíši, nutnì musí spolupracovat. Toto se rychle projevilo napø. již v 
èervenci a srpnu 1941 pøi spoleèném britsko-sovìtském obsazení Persie – dnešního 
Iránu. Projevilo se to rovnìž i rychlým vznikem cizích vojenských jednotek na území 
SSSR a� již z bývalých zajatcù držených v gulagu, tak i z krajanù zde žijících, jako byly 
polská Andersova jednotka a èásteènì i 1. èeskoslovenský samostatný polní prapor v 
SSSR, formované postupnì obì v Buzuluku.   Èeskoslovenská jednotka vznikla na 
základì dohody z   18. èervence 1941 uzavøené mezi londýnskou exilovou vládou a 
vládou Sovìtského svazu  o vojenské spolupráci.

Ve druhé polovinì ledna 1942 sovìtský rozhlas a tisk uveøejnily mobilizaèní pokyny pro 
Èechy a Slováky na sovìtském území. Bylo rozhodnuto, že první èeskoslovenská 
jednotka bude formována v Buzuluku, mìstì v Povolží pod  Uralem. Tato volba, by� 
zøejmì sovìtskými orgány uèinìná náhodnì, v sobì mìla mnoho symboliky pro mnohé 
pøíslušníky nové jednotky. Nìkteøí, jako byl kupøíkladu velitel novì formované 
jednotky plk. Ludvík Svoboda, poblíž Buzuluku bojovali o více než dvacet let døíve jako 
pøíslušníci tehdejších Èeskoslovenských legií na Rusi s novì se formující sovìtskou 
mocí za obèanské války v Rusku (1918-1920). U jiných pøíslušníkù nové jednotky bylo 
toto mìsto symbolem nové nadìje po propuštìní z gulagu èi internace v táboøe u 
Suzdalu.  

Tak jako mnoho jiných na zprávu o formování èeskoslovenské jednotky v SSSR 
reagovali i èeskoslovenští zamìstnanci èeljabinského traktorového závodu. 20. února 
1942 byl Vendelín Opatrný pøijat do èeskoslovenské jednotky v Buzuluku a zaøazen do 
kulometné roty v hodnosti vojína. Dùstojnická hodnost z bojù ve Španìlsku mu nebyla 
uznána.  V dobì, kdy složil pøísahu, mìla jednotka pøibližnì 300 pøíslušníkù. Výcvik 
vojínù a poddùstojníkù zahájila jednotka zaèátkem bøezna a 15. záøí 1942 byl Vendelín 
Opatrný povýšen na svobodníka. Na podzim roku 1942 mìla jednotka již 900 
pøíslušníkù. Drtivou vìtšinu z nich však tvoøili èeskoslovenští Židé. Jednotka se rovnìž 
stala pøedmìtem politického boje o vliv mezi londýnskou  exilovou vládou dr. E. 
Beneše a moskevským exilovým centrem KSÈ vedeným Klementem Gottwaldem. 
Situace se nakonec vyøešila dopisem, který velitel jednotky plk. Ludvík Svoboda 
odeslal Stalinovi, ve kterém ho požádal o urychlené vyzbrojení jednotky a odeslání na 
frontu. Stalin souhlasil. Jednotka dostala pìchotní zbranì sovìtské výroby a byla 
obleèena do britských uniforem dodaných v rámci programu lend-lease, ochranné 
pøilby britského typu podìdili po polské jednotce plk. Anderse, která odjela na Blízký 
východ. Dne 27.1. 1943 plk. Heliodor Píka, velitel Ès. vojenské mise v SSSR, pøedal 
jednotce bojovou zástavu a následoval pøesun vlakem na rusko-ukrajinské pomezí do 
oblasti Charkova na dnešní Ukrajinì. Vendelín Opatrný byl v Buzuluku povýšen 15. 
ledna 1943do hodnosti desátníka. 

Na poèátku roku 1943 na východní frontì vrcholila bitva u Stalingradu, která posléze 
pøinesla významný zlom v prùbìhu celé války. Sovìtské vedení však nechtìlo 
zanedbávat ani jiné úseky fronty. Po ukonèení bitvy u Stalingradu se objevila možnost 
zaútoèit v prostoru Charkova jižním smìrem a odøíznout nìmecké jednotky ustupující 
od Stalingradu. Nìmci si toho byli vìdomi a vyklidili proto Charkov, aby vylákali 
Rudou armádu smìrem na jih a posléze ji napadli z boku. Tento plán jim naprosto vyšel a 
za této situace na frontu pøijíždí 1. ès. prapor.
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Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenìjší knihu èeských ètenáøù.
Záleží jen na vás, které z knih urèíte hlavní roli v pøíbìhu vašeho 
srdce.

V sobotu 20.èervna 2009 odvysílala Èeská televize další èást poøadu Kniha mého srdce. 
Známé osobnosti Hana Maciuchová, Iva Hüttnerová, Martha Issová, Lenka Filipová, 
Lucie Bílá, Ivo Šmoldas, Petr Nárožný a Richard Krajèo rozbalovali balíèky, ve kterých 
bylo ukryto 12 vybraných knih.
Tyto nominované knihy postoupily do tøetího,-posledního kola hlasování. Z daných TOP 
12 mùžete nyní vybírat svého favorita a posílat hlas až do 30. záøí 2009. 
Podrobnosti o zpùsobu hlasování naleznete na www.knihasrdce.cz  
Hlasovat mùžete pomocí Internetu, mobilu a nebo navštívit knihovnu a svùj hlas 
odevzdat pomocí hlasovacího lístku.
K 1.7.2009  bylo odevzdáno 224 041 hlasù. V prvním kole 92 044 hlasù a 104 067 v kole 
druhém a z toho polovina byla zaslána prostøednictvím knihoven.
Seznam 12 nominovaných knih:
1. Alchymista Paulo Coelho
2. Babièka Božena Nìmcová
3. Co život dal a vzal Betty MacDonald
4. Dìti z Bullerbynu Astrid Lindgren
5. Egyp�an Sinuhet Mika Waltari
6. Harry Potter J. K. Rowling
7. Malý princ Antoine de Saint-Exupéry 
8. Osudy dobrého vojáka Švejka za svìtové války - Jaroslav Hašek
9. Pán prstenù John Ronald Reuel Tolkien
10. Rychlé šípy Jaroslav Foglar
11. Saturnin Zdenìk Jirotka
12. Stmívání Stephenie Meyer
Velmi nás potìšil  zájem o tuto soutìž a dìkujeme všem, kdo hlasovali prostøednictvím 
naší knihovny. 
Pro zajímavost uvádíme výsledky hlasování v naší knihovnì. V prvním kole hlasovalo 
jen 20 úèastníkù , ale ve druhém již 56.  
A jak dopadlo poøadí knih u našich ètenáøù ?
1. místo Doktorka z domu Trubaèù Ilona Borská

Malý princ Antoine de Saint-Exupéry
2. místo Bílá Masajka Corinne Hofmann

Bylo nás pìt Karel Poláèek
Na západní frontì klid E.M.Remarque
Tøi kamarádi
Pipi Dlouhá punèocha Astrid Lindgren
Øeka  bohù Wilbur Addison Smith
Tulák po hvìzdách Jack London
Vìènì zpívají lesy Trygve Ggulbranssen

Pøejeme všem ètenáøùm a obyvatelùm Týništì nad Orlicí pøíjemné srpnové prázdniny a 
dovolené a tìšíme se na vás v mìsíci záøí 2009 v novì upravených prostorách oddìlení 
pro dospìlé. Vìra Bouzková5  



Spoleèenská kronika

Vítáme na svìt
Natálie Zimová
Ema Brátová
Jakub Brož
Martin Klimeš
Lucie Bartoòová

Š�astným rodièùm blahopøejeme.
Životní jubilea
94 let
Božena Lochmanová

91 let
Anna Matoušová

90 let
Miroslav Waldmann

85 let
Marie Šulcová
Olga Konèická
Marta Martínková
Marie Hanzlová
Marta Vidláková

80 let
Rozalie Provazníková
Jindøich Špryòar
Jaromír Vanický

Hodnì štìstí, zdraví.
Øekli si ANO
Pavel Rosa a Alena Mertlíková
Miloš Rosa a Pavlína Hejèlová
Petr Rosa a Veronika Švancarová
Martin Koïousek a Hana Køístková
Lukáš Vadlejch a Iva Sedláèková
Josef Vajgl a Hana Kabeláèová
Michal Gunár a Irena Kotlárová

Buïte jeden o druhého bohatší.

Rozlouèili jsme se
Karel Èermák (79)
Jaroslav Novák (46)
Jiøí Homolka (74)

Èest jejich památce!
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944)
2. èást

Èeskoslovenští emigranti se vydali z tábora v Malých Bronowicích na východ. Na pìší 
pochod pøed postupujícími Nìmci se vydala také skupina vedená komunistickým 
senátorem Františkem Zmrhalem, ve které byl i Vendelín Opatrný, Alexander Beer, 

Za Lvovem byli internováni Rudou armádou, která 
podle paktu Riebentrop-Molotov – dohody mezi SSSR s nacistickým Nìmeckem - 
zaèala obsazovat východní èást  Polska. Vendelínovu  skupinu zachránilo od odeslání 
do gulagu pouze to, že s nimi cestoval senátor Zmrhal, který využil svých 
pøedváleèných kontaktù v SSSR a pøesvìdèil èekisty z NKVD, aby jejich skupina byla 
místo do gulagu, nebo do internaèního tábora u Suzdalu jako Legion vedený plk. 
Svobodou odeslána jinam  - do hotelu Inturistu v Kyjevì. V záøí odjíždí Vendelín do 
Moskvy a za necelý mìsíc je pøemístìn do Opališe, støediska pro politické emigranty. 

Sovìtské tajné služby mìly zájem na pøípravì a  organizaci sabotážní a teroristické 
èinnosti na èeskoslovenském území již na pøelomu let 1939-1940. Ve spolupráci s 
tehdejší NKVD a vznikající Èeskoslovenskou vojenskou misí v SSSR, která 
zastupovala zájmy tvoøící se londýnské exilové vlády Eduarda Beneše a pravdìpodobnì 
i londýnské ès. zpravodajské služby plk. Moravce,  byly pøipraveny tøi výsadkové 
operace oznaèené jako S1, S2 a S3. Do poslední z nich s oznaèením S3 byl  zaøazen do 
výcviku Vendelín Opatrný. Pro neúspìch akce S1, kdy vìtšina èlenù výsadku zahynula 
pøi vysazení nad ProtektorátemÈechy a Morava, však byly ostatní výsadky zrušeny. 
Stalo se tak na základì hodnocení provedeného plk. Heliodorem Píkou, který byl z 
Londýna do Moskvy vyslán, aby tuto vojenskou misi vedl. 

Zaèátkem prosince 1939 došlo v Opališi k rozdìlení skupin emigrantù na práci do 
závodù a sovchozù.Vendelínova skupina obdržela umístìní do Traktorového závodu v 
Èeljabinsku. Vendelín zde pracoval ve slévárnì a modelárnì. Traktorový závod však již 
v této dobì pøecházel na váleènou výrobu tankù. O období života Vendelína Opatrného v 
Èeljabinsku jsou pouze velmi kusé informace, které lze získat z nìkolika málo zmínek v 
dochovaných dopisech èeskoslovenských emigrantù v SSSR. Za zmínku snad stojí to, 
že Vendelín se nìkdy v prùbìhu roku 1940 stal kmotrem dcery pilota Jana Feráka, se 
kterým se rovnìž znal z bojù ve Španìlsku, a existují vzpomínky pamìtníkù, podle 
kterých Vendelín se skupinou dalších  spolupracovníkù plánoval na léto 1941 velkou 
poznávací dovolenou po SSSR. K tomu však již nedošlo. 22.èervna 1941 spojená vojska 
Nìmecké øíše, Itálie, Maïarska, Rumunska, Slovenského štátu a dobrovolnických 
jednotek z dalších evropských zemí zahájila bez vyhlášení válku se Sovìtským svazem 
v operaci „Barbarossa“. I pro Vendelína tím skonèil mírový život. Zaèala Velká 
vlastenecká válka.

Sovìtské vedení od uzavøení paktu Riebentrop-Molotov v létì 1939 alespoò navenek 
pøedstíralo dodržování tìchto dohod a kromì organizace a pøípravy zpravodajských a 
diverzních jednotek nedovolovalo nábor ani vytváøení vojenských jednotek jakkoliv 
spjatých s exilovými vládami státù, jež Nìmecká øíše v Evropì obsadila. Jednou z mála 
výjimek byl Ès. vojenskou misí v SSSR „napùl“ organizovaný odjezd nìkolika stovek, 
resp. pozdìji až tisícù bývalých  èeskoslovenských obèanù do Francie a Velké Británie v 
letech 1939-1940, pøedevším pilotù, kteøí se úèastnili bitvy o Francii a Británii a pozdìji 
na Blízký a Støední Východ, kde mnoho z nich vstoupilo do 11. èeskoslovenského 
pìšího praporu pplk. Karla Klapálka a bojovali u Tobruku.  Poláci ani jiní další takové
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Ladislav Fischman a  doktor Fiš. 



Podìkování

Dìkuji Mìstskému úøadu v Týništi nad Orlicí, paní Køiš�anové a paní Sekyrové za pøání 
a dárek k mým narozeninám.

Miroslav Marek

Dìkujeme Mìstskému úøadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro obèanské záležitosti, 
jmenovitì paní Jenèíkové a Matìjkové, za krásné blahopøání k mým 75. narozeninám.

Šálová Vlasta s rodinou

CO-KDY-KDE
èervenec a srpen 2009

Zveme vás na 

II. zahradní slavnost, 

která se koná dne 31. 7. 2009 (pátek) od 15.00 do 20.00 hod. v alpiniu u kostela 
sv. Mikuláše a na farním dvoøe.

Je pøipravena pro dìti i dospìlé. Na dìti èekají hry a soutìže, dospìlé úèastníky potìší 
hudba a obèerstvení.
Všichni si budete moci prohlédnout novì upravené venkovní prostory kostela. Ty byly 
již po roce 1892 pøemìnìny z pùvodního tzv. starého høbitova na alpinium. V té dobì byl 
høbitov zrušen a prostranství nabývalo postupnì nové podoby. Nejvìtší krásy dosáhlo v 
letech 1933 - 1935.
I dnes vás potìší kvetoucími keøíky, rostlinami a bylinami.
Dárcùm této krásy chceme podìkovat. Nejvíce rodinì Patrných, L. Morávkovi a J. 
Trávníèkovi. 
Prohlédnout si alpinium mùžete i ve všední dny. Poskytne vám dopoledne i v 
odpoledních hodinách klidné posezení. Dostanete se tam úzkým prùchodem mezi 
kostelem a bývalou lékárnou (nyní obchod s dìtským zbožím a koèárky).

Za Farní radu
H. Bártová

VÝSTAVY

23. srpna PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbeže
(nedìle)             Zaèátek v 6,00 hodin, ukonèení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelù Bobkárna.
                              Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.
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Helena

V prapùvodu se jedná o jméno, které vzniklo povýšením obecného slova (apelativa). 
Toto obecné slovo bylo øeckého pùvodu a znìlo „helene“. Podle staršího pravopisu se 
v latince psalo „heléne“. Obecný význam tohoto slova je prostý. Znamená pochodeò, 
ale také to, co rozžatá pochodeò poskytuje, tedy svìtlo.
Když kdosi kdysi poprvé nazval svou dceru Helene, musela být záøivá jako pochodeò. 
Dnes bychom øekli „holka jako jiskra“. Jenomže pochodeò nejen svítí, mùže také 
zpùsobit požár. Od pochodnì je možné se spálit a uhoøet. Pochodeò svou energii 
získává sama ze sebe, spalováním sebe, procesem, který mùžeme nazvat 
sebeznièením, sebeobìtováním. Aby pochodeò svítila èi høála, musí ji nìkdo nést, 
držet v ruce. Musí být jakýsi nosiè pochodnì. Pochodeò je tedy nìkým ovládána, 
manipulována. Dá se oèekávat, že podobnì tomu bude u Heleny.
Helena mùže být ovládána myšlenkami (nejkladnìjší možnost) a sloužit nejlepší vìci, 
ale je i možnost, že se stane pochodní zapalující nièivý, zhoubný požár. Zdá se to 
pøehnané? Podstatné je, že prvotní význam jména není tak rùžový, jak by se mohlo 
zdát. Vytváøí však výchozí polohu nomenologického potenciálu, majícího tak od 
poèátku vrstvy vzbuzující nadšení až obdiv, ale také pocit jistého nebezpeèí.
V letech po 1.svìtové válce se jméno Helena stávalo u nás velice bìžným. Mladé 
maminky hledaly pro dcery jména atraktivní, živá, svižná, jiskrná. Podobnì moderním 
se tehdy stávalo jméno Eva. Aktuální byla i Jiøina . I meziváleèná léta minulého století 
pøinesla u Heleny velké zvýšení obliby trvající dodnes. V roce 2002 u nás žilo pøes 
devadesát a pùl tisíce Helen a jméno je v poøadí preferencí na 13.místì.
Dnešní rodièe jméno chápou jako slibné a hodnì od nìj oèekávají. Vnìjší pùsobivost 
jména, jeho znìlost a zajímavost je nomenologicky ménì podstatná, ale ne 
bezvýznamná. Spokojenost s vlastním jménem umožní navázat s ním bližší vztah, a to 
vztah sympatií, které dovolí jmennému potenciálu, aby snáze pùsobil. A právì na tento 
psychologický moment klade moderní nomenologie vìtší dùraz.
Život dnešní Heleny bude odpovídat jejímu nomenologickému obrazu, když ji 
potenciál jména zasáhne takovou energií, která jí nedovolí spokojit se s málem.
U nás se zejména v druhé polovinì minulého století velmi rozšíøily tvary Ilona a 
Jelena, které jsou uznávány jako matriènì samostatné, ale které svìtový nomenolog 
G.Finchey uvádí jako osamostatnìné tvary jména Helena a které mnozí rodièe 
považují za zajímavìjší proti znaènì frekventované Helenì.
Tyto tvary však nemìní nomenologický obraz jména. V souèasnosti u nás žije pøes 21 
tisíc Ilon a jméno je na 65.místì. To Jelen je nìco málo pøes 500, a co se frekvence 
užívání týèe, je jméno na místì 292.
Samostatné verzi jména Jelena dala vzniknout ruská výslovnost. Anglièané mají 
Helen , Helenu i Ellen, Nìmci užívají jména Helena i Helene.
Francouzsky je Hélén, italsky Elena, španìlsky Helena i Elena, finsky Eliina èi 
Helena, rumunsky Ileana, maïarsky Ilona. Bulharsky je Elena, polsky Helena. Øadu 
tvarù zná i slovenština – Helena, Elena, Jela.
A které jsou nejèastìjší domácké, dùvìrné, pøátelské èi zdrobnìlé podoby jména u nás? 
Hela, Helka, Heluš, Heluše, Heluška, Helenka.
Podle našeho kalendáøe má Helena jmeniny 18.srpna.

Z knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“ 
pøipravila Paž.
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Jiøí Žák (1936 - 2009)
V sobotu dne 4. èervence 2009 zemøel po delší nemoci ve vìku nedožitých 73 let 
týniš�ský rodák, herec z povolání, režisér, umìlecký šéf a dlouholetý øeditel Divadla 
Jiøího Wolkera v Pøíbrami

JIØÍ ŽÁK.
Týniš�ští pamìtníci a bývalí spolužáci ho znali jako sportovce, výteèného fotbalového 
brankáøe SK Tatran Týništì nad Orlicí. V roce 1955 poprvé vstoupil na prkna, jež 
znamenají svìt, a stal se aktivním èlenem týniš�ského ochotnického spolku Jirásek”. “
Po ukonèení studií v roce 1962 zaèala jeho profesionální herecká dráha v pøíbramském 
divadle, se kterým byl bytostnì spjat celých 45 let. Zde vytvoøil desítky skvìlých rolí v 
pøedstaveních všech žánrù. Vdìènému pøíbramskému obecenstvu se stal oblíbeným 
protagonistou her uvádìných jeho” divadlem. 

“
Byl i populárním brankáøem a kapitánem divadelní fotbalové jedenáctky. Kromì 
herecké práce psal písòové texty k rùzným adaptacím her. Ty vyšly v roce 2006 k jeho 
sedmdesátinám knižnì. Nejúspìšnìjším byl Zlobivý brouèek” na téma Karafiátových 

“
Brouèkù. Hru také režíroval a sám v ní i hrál. 
Jiøí Žák byl velkým hercem. Ve své skromnosti netoužil být hvìzdnou celebritou a cele 
se rozdal - za svou témìø padesátiletou hereckou dráhu - pøíbramskému divadlu. 

Kdo jste ho znali, vìnujte jeho památce tichou vzpomínku.
Staøí rodáci odcházejí, noví se rodí. Kéž jsou tak úspìšní jako ti staøí!

Karel Procházka

Duchovní hledání
Èeskobratrská církev evangelická

                                Zvýšená inteligence srdce!

Máme ještì EQ?
Nedávno sledovala polovina národa v televizi poøad o našem IQ – inteligenèním 
kvocientu. Dalo by se øíci, že „s køížkem po funuse“. Už dávno se inteligence èlovìka 
neposuzuje podle toho, zda známe hlavní mìsto Kamerunu, máme prostorové vidìní, 
nebo ovládáme internet … Dùležitá je totiž i naše emoèní a sociální inteligence.
IQ - to je rozum, analytické a abstraktní myšlení, vìcnost, praktiènost.
EQ - to je citlivost, vnímavost, schopnost nesobecké laskavosti.
SQ - je solidarita, vìdomí sounáležitosti s jinými lidmi, kulturami, rasami, 
náboženstvím, ochota k dialogu a kontaktùm.
Tyto tøi vrstvy lidské osobnosti jsou rovnocenné. Srdce musí dohnat mysl. Jinak 
øeèeno, máme to mít v srdci a v mysli srovnáno. Jak dobøe tohle všechno známe už pár 
tisíc let z té staré tlusté knihy, z BIBLE! Máme pøece milovat Hospodina, Boha svého 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a bližního svého jako sebe. 
Nejvìtší pøikázaní není o chytrosti a úspìchu, ale o lásce!
Láska je palivem života! Koneènì to potvrzuje i vìda. Nenastal žádný kolaps 
tradièních hodnot, ty trvají ve své kvalitì i nároku. To jen my musíme zvýšenou 
inteligencí srdce v sobì tu narušenou, nesobeckou rovinu lidství obnovovat.
Tøeba v rodinì. Zkusme uèit naše dìti nejen umìní zacházet s poèítaèem, ale také 
umìní pohladit, rozdìlit se, mít zájem o druhé. Uème dìti pochopit, že teplejší než 
„esemesky“ je pár øádkù osobního dopisu. Že výkon a úspìch není dùležitìjší než 
láska a solidarita. Spíš naopak. Protože Bùh není výkon, ale láska!

Podle J. Šilerové pøipravil Jaroslav Matuška.
Srdeènì zveme na BOHOSLUŽBY v mìsíci srpnu: (modlitebna, V. Opatrného 58)
9.8. od 10:30 h – nedìlní bohoslužby 
23.8. od 10:30 h – nedìlní bohoslužby 8

 

Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky…
Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky, které nejprve vytrysknou nad vaše hlavy a potom 
klesají zvolna v záøi reflektorù na zem, je to nádhera.
Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky na vaši poèest, na oslavu vašeho vítìzství, nedá se 
ten pocit slovy dobøe vyjádøit ani popsat. Jste zaplaveni štìstím, nadšením, radostí, 
hrdostí, vítìzstvím…Najednou máte ve tváøi rozjásaný úsmìv, v oèích slzy, ruce vám 
mávají nad hlavou a nohy samy poskakují. Je to nìco povznášejícího, jedineèného, 
neopakovatelného.
Všechny tyto pocity si prožila na vlastní kùži Alžbìta Klikarová, studentka støední školy 
v Chocni, která se svými rodièi a sourozenci žije v našem mìstì.Pøed nìkolika lety 
napsala dopis do televizního studia v Ostravì a pøihlásila rodinu do soutìže Hodina 
pravdy. Jak odrùstala dìtskému vìku, na dopis i pøihlášku pomalu zapomínala. Ona 
zapomínala, ale televize nikoliv. Letos v kvìtnu pøišla kladná odpovìï a vše šlo 
najednou ráz na ráz!
Na scénì pardubického divadla zazpívala vybraná zpìvaèka celé rodinì i moderátoru 
soutìže Petru Svobodovi krásné operní árie a bylo hotovo. Tedy  zadání jejich úkolu bylo 
na svìtì. Rozpoznat poslechem 53 úryvkù známých i neznámých operních árií a v 
samotné soutìži jich pak za tøi a pùl minuty správnì urèit 12! Povolena byla jedna chyba 
ve 13 pøehraných ukázkách. Bylo tøeba øíct správnì jméno a pøíjmení skladatele i název 
opery, ze které je úryvek. Jen pro zajímavost uvádím ze seznamu, který Bìtka dostala , 15 
náhodnì vybraných skladatelù a jejich oper.
Vincenzo Bellini: Námìsíèná, Norma, Capuleti a Monteci, Gaetano Donizetti: Anna 
Boleynová, Favoritka, Don Pasqualle, Petr Ilji Èajkovskij: Piková dáma, Evžen 
Onìgin, Amilcare Ponchielli: Gioconda, Giacomo Puccini: Gianni Schicchi, Bohéma, 
Manon Lescaut, Carl Maria von Weber: Èarostøelec, Richard Wagner:Lohengrin, 
Giuseppe Verdi: Don Carlos, Aida, Simon Boccanegra, Gioachino 
Rossini:Semiramis, Lazebník Sevilský, Francesco Cilea: Arlesanka, Jules Massenet: 
Werther, Umberto Giordano: Andrea Chénier, Leoš Janáèek: Její pastorkyòa, 
Antonín Dvoøák: Armida, Rusalka, Bedøich Smetana:Libuše, Prodaná nevìsta.
A když všichni èlenové 
Klikarovy rodiny kroutili nad 
obtížností zadaného úkolu 
hlavami, vyøkl Petr Svoboda 
jméno Bìtky. Byl to úkol pro 
ni! Po týdnu soustøedìného 
poslechu i  odlehèených 
chvilek z natáèení domácího 
v idea ,  po  us i lovném a  
systematickém nácviku i 
zkoušení pøišla hodina pravdy 
a byla ... vítìzná! Alžbìta to 
dokázala! Pøekonala trému, 
byla klidná a soustøedìná, 
odhodlaná dokázat sobì, 
rodièùm, babièce, bratrovi,
sestøe i divákùm, kteøí jí pøijeli z Týništì do ostravského studia fandit a držet palce, že si 
umí zapamatovat, udržet v pamìti a vybavit v pravou chvíli nìco pro laika tak obtížného, 
neuchopitelného, ale zároveò tak krásného, jako je hudba. Blahopøejeme!

Hodinu pravdy s týniš�skou studentkou Alžbìtou Klikarovou bude televize vysílat na 
ÈT 1 dne 29.srpna 2009 veèer.

Paž.
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Zpùsob posuzování je upraven ve vyhl. è. 505/2006 Sb., kterou  se provádìjí nìkterá 
ustanovení zákona o sociálních službách.
Žádost  o pøíspìvek podává osoba v písemné formì na jednotném formuláøi „ Žádost o 
pøíspìvek na péèi“ (dále jen žádost) pøedepsaném Ministerstvem  práce a sociálních 
vìcí, který na požádání poskytne pøíslušný obecný úøad obce s rozšíøenou pùsobností.

Žádost  obsahuje údaje:
o žadateli (popøípadì zástupci žadatele)
o ošetøujícím lékaøi
o poskytovateli služby nebo osobì blízké èi jiné poskytující službu
o zpùsobu výplaty pøíspìvku
o prohlášení o pravdivosti údajù uvedených v žádosti
 souhlas  s využitím potøebných osobních údajù pro potøeby pøíslušných  státních orgánù 
èi dalších právnických osob
Výše  pøíspìvku
Výše pøíspìvku pro osoby do 18 let vìku za  kalendáøní mìsíc èiní:
3000 Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost)
5000 Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìžká závislost)
9000 Kè, jde-li o stupeò III (tìžká závislost)
11000 Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost)
Výše pøíspìvku pro osoby starší 18 let za kalendáøní mìsíc  èiní:
2000 Kè , jde-li o stupeò I (lehká závislost)
4000 Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìžká závislost)
8000 Kè, jde-li o stupeò III (tìžká závislost)
11000 Kè,  jde-li o stupeò IV (úplná závislost)

Pøíspìvek  na užívání bezbariérového bytu a garáže
Jde o opakující se nárokovou dávku sociální péèe, která pomáhá øešit bytovou  situaci 
obèanù tìžce zdravotnì postižených, kteøí užívají bezbariérový byt - dle vyhl. 182/1991 
Sb., kterou se prování zákon o sociálním  zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Podmínky  nároku:
Obèan s tìžkými vadami nosného nebo pohybového  ústrojí, které omezují ve znaèném 
rozsahu jeho pohyblivost.  Seznam vad je uveden v pøíloze è. 5 vyhlášky. Zdravotní stav  
pro uvedený úèel posuzuje pøíslušný úøad práce.
Obèan  úplnì nebo prakticky nevidomý.
Užívání bezbariérového  bytu, užívání garáže. Za bezbariérový byt se pro úèely 
poskytování pøíspìvku považuje takový byt, který byl jako bezbariérový vybudován  
(byty – domy zvláštního urèení). Za bezbariérový byt se nepovažuje  byt, který byl 
upraven prostøednictvím pøíspìvku na úpravu bytu.
V pøípadì pøíspìvku na úhradu bezbariérového bytu èiní výše pøíspìvku 400 Kè 
mìsíènì.
 V pøípadì pøíspìvku  na úhradu za užívání garáže lze poskytnout pøíspìvek až do výše 
200 Kè mìsíènì.
 Žádost se podává na povìøeném  obecním úøadì, který pøíspìvek po pøiznání vyplácí.

Podrobnìjší potøebné informace pro zájemce lze získat  na sociálním odboru v Týništi 
nad Orlicí, a to v úøedních  dnech: pondìlí a støeda od 7 do 17 hod.

 Informace k  dalším dávkám uvedeným v úvodu budou vzhledem k obsáhlosti  v pøíštím 
èísle mìstského Zpravodaje.

                                                                                                          MUDr. Josef  Otava
                                                                              místostarosta MÚ Týništì nad Orlicí
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Letos 25.srpna si pøipomeneme 101.výroèí narození Aloise Vašátka, který prožil v 
našem mìstì tu èást svého krátkého života, kterou mu osud pøedurèil prožít,a tou bylo 
mládí.
Byl jedním z nejúspìšnìjších letcù èeskoslovenského letectva, kteøí za 2.svìtové války 
pøispìli ke koneènému vítìzství spojencù nad nepøítelem .
I jeho èiny se promìnily v cenný historický dokument, i odkaz jeho èinù obohatil a 
zkrášlil naše dìjiny.
Alois Vašátko (Velký Ámos) – èlovìk, student, uèitel (1.èást)

Alois Vašátko, jeden z nejúspìšnìjších letcù èsl. letectva,
kteøí za 2. svìtové války pøispìli ke koneènému vítìzství

spojencù nad nepøítelem.

Narodil se 25.8.1908 v Èelákovicích.
Jako malý zaèal chodit do obecné školy v Solnici a pozdìji v Týništi n.Orlicí. Tady 
ukonèil také mìš�anskou školu. V Hradci Králové završil v roce 1927 maturitou studium 
uèitelského ústavu. Uèit zaèal v Litomìøicích. Tam také nastoupil základní vojenskou 
službu, kterou vykonával u dìlostøeleckého pluku. Potom se vìnoval vojenské kariéøe, 
kterou zaèal ve funkci podporuèíka. Kamarádi vojáci vìdìli o jeho uèitelských zaèátcích 
a již tehdy mu dali pøezdívku Ámos, pozdìji pak Velký Ámos. Byl spíše typem 
uzavøeného èlovìka.Mìl protáhlou tváø, široké zkosené èelo, ostrý nos a hluboko vsazené 
zelené oèi. Psal úzkým, ostrým, velmi úhledným písmem. V konceptech neškrtal. Jak 
myslel, tak psal , a jak psal, tak i mluvil, Ve své øezavé a èasto ironické øeèi se neopakoval, 
jeho pøednes postrádal zadrhování, pomlky a nejistotu. Logika, pamì� a dùslednost se 
staly jeho nejsilnìjšími zbranìmi a argumentací. Nedokázal zahálet. Mìl silnou vùli a 
ovládal umìní pøesvìdèovat druhé. Do jeho ctností nepatøila skromnost. Nemìl vždycky 
pravdu, ale uznal to jenom tehdy, když ho protivník porazil argumenty nebo lepším 
návrhem, hlavnì v praxi proveditelným. Když prohrál, vážil si vítìzného soupeøe, i když 
nevynechal jedinou pøíležitost, aby se s ním neutkal znovu.
Jako posluchaè, instruktor, uèitel mìl všude veliké úspìchy. Jeho kvalifikaèní popis se 
ustálil na oznaèení výteèný. Mìl fantastickou pamì� a velké sebevìdomí.Nikdy a nikým 
se pøi práci nedal rušit. Jeho nejoblíbenìjšími autory byli Neruda a Hugo, kterým øíkal 
giganti ducha. Jeho nekompromisnost se nezastavila ani pøed nejlepšími pøáteli. Nesnášel 
nedùslednost v èemkoliv a myslel si, že když dokáže dotahovat vìci až do konce on, mìl 
by to umìt každý. Nerad prohrával a nerad se vzdával.
Øídil se heslem: „Všechno musí mít svùj poøádek a hlavnì úèel“ .

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týništì nad Orlicí, mìsto v lesích – historie a souèasnost 2002.

Z uvedených materiálù zpracovala Paž.
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Základní informace o zmìnách v zákonech z oblasti sociálních služeb 
- 2. èást
Pøíspìvek  na provoz motorového vozidla
Jde o jednorázovou penìžní a nárokovou dávku sociální péèe urèenou pro øešení 
mobility  tìžce zdravotnì postižených obèanù. Poslední úprava sjednotila  do jednoho 
pøíspìvku pùvodní pøíspìvek na provoz motorového vozidla  a pøíspìvek na úhradu 
pojistného zákonného pojištìní odpovìdnosti  za škody zpùsobené provozem 
motorového vozidla.
Právní úprava – vyhl. MPSV 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon  o sociálním 
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
O tyto dávky se žádá na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Podmínky nároku:
Obèan  je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla a jeho zdravotní 
postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené 
obèany II. nebo III. stupnì, s výjimkou postižených úplnou  nebo praktickou 
hluchotou, a tento obèan bude toto motorové vozidlo  používat pro svou pravidelnou 
dopravu, nebo bude toto motorové vozidlo  používat pro pravidelnou dopravu manžela 
(manželky, dítìte  nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  
pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany II. a III. stupnì s 
výjimkou postižených úplnou nebo  praktickou hluchotou.
Obèan je rodièem nezaopatøeného dítìte  léèeného na klinice fakultní nemocnice pro 
onemocnìní zhoubným  nádorem nebo hemoblastózou, v dobì nezbytného léèení 
akutní fáze onemocnìní v tomto zdravotnickém zaøízení
Výše  dávky pro obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  pøiznání 
mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany III. stupnì a pro rodièe 
dítìte léèeného na klinice  fakultní nemocnice pro onemocnìní zhoubným nádorem 
nebo hemoblastózou  4200 Kè u jednostopého vozidla a 9900 Kè u ostatních vozidel.  
Pro obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod pro 
tìžce zdravotnì postižené obèany  II. stupnì, 2300 Kè u jednostopého vozidla a 6000 
Kè u ostatních vozidel.
 Pokud obèan, splòující podmínky nároku na pøíspìvek na provoz  motorového vozidla 
ujede s motorovým vozidlem ze závažných dùvodù více než 9000 km za kalendáøní 
rok, výše pøíspìvku vyplaceného  v tomto kalendáøním roce se zvýší za každých 
dalších  zapoèatých 500 km o:
400 Kè, jde-li o obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných  
výhod III. stupnì a o rodièe dítìte léèeného na klinice  fakultní nemocnice pro 
onemocnìní zhoubným nádorem nebo hemoblastózou,  nebo 200 Kè, jde-li o obèany, 
jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  pøiznání mimoøádných výhod II. stupnì 
Žádost o dávku  se podává u pøíslušného obecního úøadu obce s rozšíøenou  pùsobností.

Pøíspìvek na zakoupení, celkovou opravu  a zvláštní úpravu motorového vozidla
O tyto dávky se žádá  na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Jde o tøi pøíspìvky, které øeší mobilitu tìžce zdravotnì postižených obèanù, kteøí s 
ohledem  ke svému tìžkému zdravotnímu postižení nemohou používat  prostøedky 
hromadné dopravy. Tito obèané jsou držiteli motorového  vozidla a buï sami motorové 
vozidlo øídi, nebo jsou tímto vozidlem  pøepravováni jinou osobou. Jde o penìžité 
jednorázové a nárokové dávky sociální péèe.
Právní úprava – vyhl. MPSV è.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla se poskytuje nejvýše v èástce 100 000 Kè.
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Pøíspìvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytuje  nejvýše v èástce 60 000 
Kè.
Výše pøíspìvku se urèuje  zejména s ohledem na majetkové pomìry obèana, který o 
pøíspìvek  žádá, a osob považovaných za osoby jemu blízké.
Žádost  se podává u obce s rozšíøenou pùsobností.

Pøíspìvek  na úpravu bytu
Právní úprava – vyhláška MPSV è. 182/41991  Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpeèení.
O tyto dávky se žádá na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Podmínky nároku  :
Obèan s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,  které omezují ve znaèném 
rozsahu jeho pohyblivost, nebo obèan  úplnì nebo prakticky nevidomý.
Rodiè nebo osoba, které bylo nezaopatøené dítì svìøeno do péèe rozhodnutím 
pøíslušného  orgánu, jde-li o nezaopatøené dítì starší tøí let, které je postiženo tìžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplnì nebo prakticky nevidomé.
 Neslyšící obèan  a rodiè nebo osoba, které bylo nezaopatøené dítì svìøeno  do péèe 
rozhodnutím pøíslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatøené dítì, a to pouze v 
pøípadì, že jde o instalaci  potøebné zvukové nebo svìtelné signalizace.
Potøeba úpravy  bytu, který tìžce zdravotnì postižený obèan užívá k trvalému  bydlení.
Výše se urèuje se zøetelem na pøíjmy a majetkové pomìry obèana, maximálnì do výše 70 
% prokázaných nákladù úètovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál  a 
práce spojené s nezbytnými výdaji vèetnì projektové dokumentace,  nejvýše však:
50 000 Kè nebo 100 000 Kè u pøíspìvku  na stavební práce spojené s instalací výtahu 
(nelze-li použít  šikmou schodiš�ovou plochu).
 Žádost se podává u pøíslušného  úøadu s rozšíøenou pùsobností.

Pøíspìvek na opatøení zvláštních pomùcek
O tyto dávky se žádá na obecním  úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci  nad Orlicí.
Dávka je urèena pro tìžce zdravotnì postižené obèany na opatøení pomùcek, které jim 
umožòují odstranìní,  zmírnìní nebo pøekonání následkù jejich postižení. Jde  o dávku 
jednorázovou a nenárokovou, jejíž poskytnutí je vázáno  pøedevším na potøebu urèité 
pomùcky, která je pro tìžce  zdravotnì postiženého èlovìka doporuèena odborným 
lékaøem.
Jde o pøípady tìlesného postižení, dále pøípady zrakového  postižení, sluchového 
postižení.
Právní úprava – vyhláška MPSV è. 182/1991 Sb, kterou se prování zákon o sociálním  
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù. Doporuèení k srovnatelnosti pomùcek 
obsahuje Komentáø MPSV è. 4/2000.

Pøíspìvek na péèi
podle zák. è. 108/2006 Sb.  o sociálních službách
O tyto dávky se žádá na obecním  úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci  nad Orlicí.
Podmínky nároku:
Nárok na pøíspìvek  má osoba, která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního  
stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi péèi o vlastní osobu  a pøi zajištìní 
sobìstaènosti v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti.  Pøi stanovení stupnì závislosti 
se vychází z hodnocení funkèního  dopadu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu 
na schopnost zvládat  jednotlivé úkony péèe o vlastní osobu a úkony sobìstaènosti.
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Základní informace o zmìnách v zákonech z oblasti sociálních služeb 
- 2. èást
Pøíspìvek  na provoz motorového vozidla
Jde o jednorázovou penìžní a nárokovou dávku sociální péèe urèenou pro øešení 
mobility  tìžce zdravotnì postižených obèanù. Poslední úprava sjednotila  do jednoho 
pøíspìvku pùvodní pøíspìvek na provoz motorového vozidla  a pøíspìvek na úhradu 
pojistného zákonného pojištìní odpovìdnosti  za škody zpùsobené provozem 
motorového vozidla.
Právní úprava – vyhl. MPSV 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon  o sociálním 
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
O tyto dávky se žádá na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Podmínky nároku:
Obèan  je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla a jeho zdravotní 
postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené 
obèany II. nebo III. stupnì, s výjimkou postižených úplnou  nebo praktickou 
hluchotou, a tento obèan bude toto motorové vozidlo  používat pro svou pravidelnou 
dopravu, nebo bude toto motorové vozidlo  používat pro pravidelnou dopravu manžela 
(manželky, dítìte  nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  
pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany II. a III. stupnì s 
výjimkou postižených úplnou nebo  praktickou hluchotou.
Obèan je rodièem nezaopatøeného dítìte  léèeného na klinice fakultní nemocnice pro 
onemocnìní zhoubným  nádorem nebo hemoblastózou, v dobì nezbytného léèení 
akutní fáze onemocnìní v tomto zdravotnickém zaøízení
Výše  dávky pro obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  pøiznání 
mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany III. stupnì a pro rodièe 
dítìte léèeného na klinice  fakultní nemocnice pro onemocnìní zhoubným nádorem 
nebo hemoblastózou  4200 Kè u jednostopého vozidla a 9900 Kè u ostatních vozidel.  
Pro obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod pro 
tìžce zdravotnì postižené obèany  II. stupnì, 2300 Kè u jednostopého vozidla a 6000 
Kè u ostatních vozidel.
 Pokud obèan, splòující podmínky nároku na pøíspìvek na provoz  motorového vozidla 
ujede s motorovým vozidlem ze závažných dùvodù více než 9000 km za kalendáøní 
rok, výše pøíspìvku vyplaceného  v tomto kalendáøním roce se zvýší za každých 
dalších  zapoèatých 500 km o:
400 Kè, jde-li o obèany, jejichž zdravotní postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných  
výhod III. stupnì a o rodièe dítìte léèeného na klinice  fakultní nemocnice pro 
onemocnìní zhoubným nádorem nebo hemoblastózou,  nebo 200 Kè, jde-li o obèany, 
jejichž zdravotní postižení odùvodòuje  pøiznání mimoøádných výhod II. stupnì 
Žádost o dávku  se podává u pøíslušného obecního úøadu obce s rozšíøenou  pùsobností.

Pøíspìvek na zakoupení, celkovou opravu  a zvláštní úpravu motorového vozidla
O tyto dávky se žádá  na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Jde o tøi pøíspìvky, které øeší mobilitu tìžce zdravotnì postižených obèanù, kteøí s 
ohledem  ke svému tìžkému zdravotnímu postižení nemohou používat  prostøedky 
hromadné dopravy. Tito obèané jsou držiteli motorového  vozidla a buï sami motorové 
vozidlo øídi, nebo jsou tímto vozidlem  pøepravováni jinou osobou. Jde o penìžité 
jednorázové a nárokové dávky sociální péèe.
Právní úprava – vyhl. MPSV è.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla se poskytuje nejvýše v èástce 100 000 Kè.
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Pøíspìvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytuje  nejvýše v èástce 60 000 
Kè.
Výše pøíspìvku se urèuje  zejména s ohledem na majetkové pomìry obèana, který o 
pøíspìvek  žádá, a osob považovaných za osoby jemu blízké.
Žádost  se podává u obce s rozšíøenou pùsobností.

Pøíspìvek  na úpravu bytu
Právní úprava – vyhláška MPSV è. 182/41991  Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpeèení.
O tyto dávky se žádá na obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci nad Orlicí.
Podmínky nároku  :
Obèan s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,  které omezují ve znaèném 
rozsahu jeho pohyblivost, nebo obèan  úplnì nebo prakticky nevidomý.
Rodiè nebo osoba, které bylo nezaopatøené dítì svìøeno do péèe rozhodnutím 
pøíslušného  orgánu, jde-li o nezaopatøené dítì starší tøí let, které je postiženo tìžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplnì nebo prakticky nevidomé.
 Neslyšící obèan  a rodiè nebo osoba, které bylo nezaopatøené dítì svìøeno  do péèe 
rozhodnutím pøíslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatøené dítì, a to pouze v 
pøípadì, že jde o instalaci  potøebné zvukové nebo svìtelné signalizace.
Potøeba úpravy  bytu, který tìžce zdravotnì postižený obèan užívá k trvalému  bydlení.
Výše se urèuje se zøetelem na pøíjmy a majetkové pomìry obèana, maximálnì do výše 70 
% prokázaných nákladù úètovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál  a 
práce spojené s nezbytnými výdaji vèetnì projektové dokumentace,  nejvýše však:
50 000 Kè nebo 100 000 Kè u pøíspìvku  na stavební práce spojené s instalací výtahu 
(nelze-li použít  šikmou schodiš�ovou plochu).
 Žádost se podává u pøíslušného  úøadu s rozšíøenou pùsobností.

Pøíspìvek na opatøení zvláštních pomùcek
O tyto dávky se žádá na obecním  úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci  nad Orlicí.
Dávka je urèena pro tìžce zdravotnì postižené obèany na opatøení pomùcek, které jim 
umožòují odstranìní,  zmírnìní nebo pøekonání následkù jejich postižení. Jde  o dávku 
jednorázovou a nenárokovou, jejíž poskytnutí je vázáno  pøedevším na potøebu urèité 
pomùcky, která je pro tìžce  zdravotnì postiženého èlovìka doporuèena odborným 
lékaøem.
Jde o pøípady tìlesného postižení, dále pøípady zrakového  postižení, sluchového 
postižení.
Právní úprava – vyhláška MPSV è. 182/1991 Sb, kterou se prování zákon o sociálním  
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù. Doporuèení k srovnatelnosti pomùcek 
obsahuje Komentáø MPSV è. 4/2000.

Pøíspìvek na péèi
podle zák. è. 108/2006 Sb.  o sociálních službách
O tyto dávky se žádá na obecním  úøadì s rozšíøenou pùsobností - Mìstském úøadì v 
Kostelci  nad Orlicí.
Podmínky nároku:
Nárok na pøíspìvek  má osoba, která z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního  
stavu potøebuje pomoc jiné fyzické osoby pøi péèi o vlastní osobu  a pøi zajištìní 
sobìstaènosti v rozsahu stanoveném stupnìm závislosti.  Pøi stanovení stupnì závislosti 
se vychází z hodnocení funkèního  dopadu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu 
na schopnost zvládat  jednotlivé úkony péèe o vlastní osobu a úkony sobìstaènosti.
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Zpùsob posuzování je upraven ve vyhl. è. 505/2006 Sb., kterou  se provádìjí nìkterá 
ustanovení zákona o sociálních službách.
Žádost  o pøíspìvek podává osoba v písemné formì na jednotném formuláøi „ Žádost o 
pøíspìvek na péèi“ (dále jen žádost) pøedepsaném Ministerstvem  práce a sociálních 
vìcí, který na požádání poskytne pøíslušný obecný úøad obce s rozšíøenou pùsobností.

Žádost  obsahuje údaje:
o žadateli (popøípadì zástupci žadatele)
o ošetøujícím lékaøi
o poskytovateli služby nebo osobì blízké èi jiné poskytující službu
o zpùsobu výplaty pøíspìvku
o prohlášení o pravdivosti údajù uvedených v žádosti
 souhlas  s využitím potøebných osobních údajù pro potøeby pøíslušných  státních orgánù 
èi dalších právnických osob
Výše  pøíspìvku
Výše pøíspìvku pro osoby do 18 let vìku za  kalendáøní mìsíc èiní:
3000 Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost)
5000 Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìžká závislost)
9000 Kè, jde-li o stupeò III (tìžká závislost)
11000 Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost)
Výše pøíspìvku pro osoby starší 18 let za kalendáøní mìsíc  èiní:
2000 Kè , jde-li o stupeò I (lehká závislost)
4000 Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìžká závislost)
8000 Kè, jde-li o stupeò III (tìžká závislost)
11000 Kè,  jde-li o stupeò IV (úplná závislost)

Pøíspìvek  na užívání bezbariérového bytu a garáže
Jde o opakující se nárokovou dávku sociální péèe, která pomáhá øešit bytovou  situaci 
obèanù tìžce zdravotnì postižených, kteøí užívají bezbariérový byt - dle vyhl. 182/1991 
Sb., kterou se prování zákon o sociálním  zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Podmínky  nároku:
Obèan s tìžkými vadami nosného nebo pohybového  ústrojí, které omezují ve znaèném 
rozsahu jeho pohyblivost.  Seznam vad je uveden v pøíloze è. 5 vyhlášky. Zdravotní stav  
pro uvedený úèel posuzuje pøíslušný úøad práce.
Obèan  úplnì nebo prakticky nevidomý.
Užívání bezbariérového  bytu, užívání garáže. Za bezbariérový byt se pro úèely 
poskytování pøíspìvku považuje takový byt, který byl jako bezbariérový vybudován  
(byty – domy zvláštního urèení). Za bezbariérový byt se nepovažuje  byt, který byl 
upraven prostøednictvím pøíspìvku na úpravu bytu.
V pøípadì pøíspìvku na úhradu bezbariérového bytu èiní výše pøíspìvku 400 Kè 
mìsíènì.
 V pøípadì pøíspìvku  na úhradu za užívání garáže lze poskytnout pøíspìvek až do výše 
200 Kè mìsíènì.
 Žádost se podává na povìøeném  obecním úøadì, který pøíspìvek po pøiznání vyplácí.

Podrobnìjší potøebné informace pro zájemce lze získat  na sociálním odboru v Týništi 
nad Orlicí, a to v úøedních  dnech: pondìlí a støeda od 7 do 17 hod.

 Informace k  dalším dávkám uvedeným v úvodu budou vzhledem k obsáhlosti  v pøíštím 
èísle mìstského Zpravodaje.

                                                                                                          MUDr. Josef  Otava
                                                                              místostarosta MÚ Týništì nad Orlicí
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Letos 25.srpna si pøipomeneme 101.výroèí narození Aloise Vašátka, který prožil v 
našem mìstì tu èást svého krátkého života, kterou mu osud pøedurèil prožít,a tou bylo 
mládí.
Byl jedním z nejúspìšnìjších letcù èeskoslovenského letectva, kteøí za 2.svìtové války 
pøispìli ke koneènému vítìzství spojencù nad nepøítelem .
I jeho èiny se promìnily v cenný historický dokument, i odkaz jeho èinù obohatil a 
zkrášlil naše dìjiny.
Alois Vašátko (Velký Ámos) – èlovìk, student, uèitel (1.èást)

Alois Vašátko, jeden z nejúspìšnìjších letcù èsl. letectva,
kteøí za 2. svìtové války pøispìli ke koneènému vítìzství

spojencù nad nepøítelem.

Narodil se 25.8.1908 v Èelákovicích.
Jako malý zaèal chodit do obecné školy v Solnici a pozdìji v Týništi n.Orlicí. Tady 
ukonèil také mìš�anskou školu. V Hradci Králové završil v roce 1927 maturitou studium 
uèitelského ústavu. Uèit zaèal v Litomìøicích. Tam také nastoupil základní vojenskou 
službu, kterou vykonával u dìlostøeleckého pluku. Potom se vìnoval vojenské kariéøe, 
kterou zaèal ve funkci podporuèíka. Kamarádi vojáci vìdìli o jeho uèitelských zaèátcích 
a již tehdy mu dali pøezdívku Ámos, pozdìji pak Velký Ámos. Byl spíše typem 
uzavøeného èlovìka.Mìl protáhlou tváø, široké zkosené èelo, ostrý nos a hluboko vsazené 
zelené oèi. Psal úzkým, ostrým, velmi úhledným písmem. V konceptech neškrtal. Jak 
myslel, tak psal , a jak psal, tak i mluvil, Ve své øezavé a èasto ironické øeèi se neopakoval, 
jeho pøednes postrádal zadrhování, pomlky a nejistotu. Logika, pamì� a dùslednost se 
staly jeho nejsilnìjšími zbranìmi a argumentací. Nedokázal zahálet. Mìl silnou vùli a 
ovládal umìní pøesvìdèovat druhé. Do jeho ctností nepatøila skromnost. Nemìl vždycky 
pravdu, ale uznal to jenom tehdy, když ho protivník porazil argumenty nebo lepším 
návrhem, hlavnì v praxi proveditelným. Když prohrál, vážil si vítìzného soupeøe, i když 
nevynechal jedinou pøíležitost, aby se s ním neutkal znovu.
Jako posluchaè, instruktor, uèitel mìl všude veliké úspìchy. Jeho kvalifikaèní popis se 
ustálil na oznaèení výteèný. Mìl fantastickou pamì� a velké sebevìdomí.Nikdy a nikým 
se pøi práci nedal rušit. Jeho nejoblíbenìjšími autory byli Neruda a Hugo, kterým øíkal 
giganti ducha. Jeho nekompromisnost se nezastavila ani pøed nejlepšími pøáteli. Nesnášel 
nedùslednost v èemkoliv a myslel si, že když dokáže dotahovat vìci až do konce on, mìl 
by to umìt každý. Nerad prohrával a nerad se vzdával.
Øídil se heslem: „Všechno musí mít svùj poøádek a hlavnì úèel“ .

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týništì nad Orlicí, mìsto v lesích – historie a souèasnost 2002.

Z uvedených materiálù zpracovala Paž.
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Jiøí Žák (1936 - 2009)
V sobotu dne 4. èervence 2009 zemøel po delší nemoci ve vìku nedožitých 73 let 
týniš�ský rodák, herec z povolání, režisér, umìlecký šéf a dlouholetý øeditel Divadla 
Jiøího Wolkera v Pøíbrami

JIØÍ ŽÁK.
Týniš�ští pamìtníci a bývalí spolužáci ho znali jako sportovce, výteèného fotbalového 
brankáøe SK Tatran Týništì nad Orlicí. V roce 1955 poprvé vstoupil na prkna, jež 
znamenají svìt, a stal se aktivním èlenem týniš�ského ochotnického spolku Jirásek”. “
Po ukonèení studií v roce 1962 zaèala jeho profesionální herecká dráha v pøíbramském 
divadle, se kterým byl bytostnì spjat celých 45 let. Zde vytvoøil desítky skvìlých rolí v 
pøedstaveních všech žánrù. Vdìènému pøíbramskému obecenstvu se stal oblíbeným 
protagonistou her uvádìných jeho” divadlem. 

“
Byl i populárním brankáøem a kapitánem divadelní fotbalové jedenáctky. Kromì 
herecké práce psal písòové texty k rùzným adaptacím her. Ty vyšly v roce 2006 k jeho 
sedmdesátinám knižnì. Nejúspìšnìjším byl Zlobivý brouèek” na téma Karafiátových 

“
Brouèkù. Hru také režíroval a sám v ní i hrál. 
Jiøí Žák byl velkým hercem. Ve své skromnosti netoužil být hvìzdnou celebritou a cele 
se rozdal - za svou témìø padesátiletou hereckou dráhu - pøíbramskému divadlu. 

Kdo jste ho znali, vìnujte jeho památce tichou vzpomínku.
Staøí rodáci odcházejí, noví se rodí. Kéž jsou tak úspìšní jako ti staøí!

Karel Procházka

Duchovní hledání
Èeskobratrská církev evangelická

                                Zvýšená inteligence srdce!

Máme ještì EQ?
Nedávno sledovala polovina národa v televizi poøad o našem IQ – inteligenèním 
kvocientu. Dalo by se øíci, že „s køížkem po funuse“. Už dávno se inteligence èlovìka 
neposuzuje podle toho, zda známe hlavní mìsto Kamerunu, máme prostorové vidìní, 
nebo ovládáme internet … Dùležitá je totiž i naše emoèní a sociální inteligence.
IQ - to je rozum, analytické a abstraktní myšlení, vìcnost, praktiènost.
EQ - to je citlivost, vnímavost, schopnost nesobecké laskavosti.
SQ - je solidarita, vìdomí sounáležitosti s jinými lidmi, kulturami, rasami, 
náboženstvím, ochota k dialogu a kontaktùm.
Tyto tøi vrstvy lidské osobnosti jsou rovnocenné. Srdce musí dohnat mysl. Jinak 
øeèeno, máme to mít v srdci a v mysli srovnáno. Jak dobøe tohle všechno známe už pár 
tisíc let z té staré tlusté knihy, z BIBLE! Máme pøece milovat Hospodina, Boha svého 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a bližního svého jako sebe. 
Nejvìtší pøikázaní není o chytrosti a úspìchu, ale o lásce!
Láska je palivem života! Koneènì to potvrzuje i vìda. Nenastal žádný kolaps 
tradièních hodnot, ty trvají ve své kvalitì i nároku. To jen my musíme zvýšenou 
inteligencí srdce v sobì tu narušenou, nesobeckou rovinu lidství obnovovat.
Tøeba v rodinì. Zkusme uèit naše dìti nejen umìní zacházet s poèítaèem, ale také 
umìní pohladit, rozdìlit se, mít zájem o druhé. Uème dìti pochopit, že teplejší než 
„esemesky“ je pár øádkù osobního dopisu. Že výkon a úspìch není dùležitìjší než 
láska a solidarita. Spíš naopak. Protože Bùh není výkon, ale láska!

Podle J. Šilerové pøipravil Jaroslav Matuška.
Srdeènì zveme na BOHOSLUŽBY v mìsíci srpnu: (modlitebna, V. Opatrného 58)
9.8. od 10:30 h – nedìlní bohoslužby 
23.8. od 10:30 h – nedìlní bohoslužby 8

 

Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky…
Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky, které nejprve vytrysknou nad vaše hlavy a potom 
klesají zvolna v záøi reflektorù na zem, je to nádhera.
Když se k zemi snášejí zlaté tøpytky na vaši poèest, na oslavu vašeho vítìzství, nedá se 
ten pocit slovy dobøe vyjádøit ani popsat. Jste zaplaveni štìstím, nadšením, radostí, 
hrdostí, vítìzstvím…Najednou máte ve tváøi rozjásaný úsmìv, v oèích slzy, ruce vám 
mávají nad hlavou a nohy samy poskakují. Je to nìco povznášejícího, jedineèného, 
neopakovatelného.
Všechny tyto pocity si prožila na vlastní kùži Alžbìta Klikarová, studentka støední školy 
v Chocni, která se svými rodièi a sourozenci žije v našem mìstì.Pøed nìkolika lety 
napsala dopis do televizního studia v Ostravì a pøihlásila rodinu do soutìže Hodina 
pravdy. Jak odrùstala dìtskému vìku, na dopis i pøihlášku pomalu zapomínala. Ona 
zapomínala, ale televize nikoliv. Letos v kvìtnu pøišla kladná odpovìï a vše šlo 
najednou ráz na ráz!
Na scénì pardubického divadla zazpívala vybraná zpìvaèka celé rodinì i moderátoru 
soutìže Petru Svobodovi krásné operní árie a bylo hotovo. Tedy  zadání jejich úkolu bylo 
na svìtì. Rozpoznat poslechem 53 úryvkù známých i neznámých operních árií a v 
samotné soutìži jich pak za tøi a pùl minuty správnì urèit 12! Povolena byla jedna chyba 
ve 13 pøehraných ukázkách. Bylo tøeba øíct správnì jméno a pøíjmení skladatele i název 
opery, ze které je úryvek. Jen pro zajímavost uvádím ze seznamu, který Bìtka dostala , 15 
náhodnì vybraných skladatelù a jejich oper.
Vincenzo Bellini: Námìsíèná, Norma, Capuleti a Monteci, Gaetano Donizetti: Anna 
Boleynová, Favoritka, Don Pasqualle, Petr Ilji Èajkovskij: Piková dáma, Evžen 
Onìgin, Amilcare Ponchielli: Gioconda, Giacomo Puccini: Gianni Schicchi, Bohéma, 
Manon Lescaut, Carl Maria von Weber: Èarostøelec, Richard Wagner:Lohengrin, 
Giuseppe Verdi: Don Carlos, Aida, Simon Boccanegra, Gioachino 
Rossini:Semiramis, Lazebník Sevilský, Francesco Cilea: Arlesanka, Jules Massenet: 
Werther, Umberto Giordano: Andrea Chénier, Leoš Janáèek: Její pastorkyòa, 
Antonín Dvoøák: Armida, Rusalka, Bedøich Smetana:Libuše, Prodaná nevìsta.
A když všichni èlenové 
Klikarovy rodiny kroutili nad 
obtížností zadaného úkolu 
hlavami, vyøkl Petr Svoboda 
jméno Bìtky. Byl to úkol pro 
ni! Po týdnu soustøedìného 
poslechu i  odlehèených 
chvilek z natáèení domácího 
v idea ,  po  us i lovném a  
systematickém nácviku i 
zkoušení pøišla hodina pravdy 
a byla ... vítìzná! Alžbìta to 
dokázala! Pøekonala trému, 
byla klidná a soustøedìná, 
odhodlaná dokázat sobì, 
rodièùm, babièce, bratrovi,
sestøe i divákùm, kteøí jí pøijeli z Týništì do ostravského studia fandit a držet palce, že si 
umí zapamatovat, udržet v pamìti a vybavit v pravou chvíli nìco pro laika tak obtížného, 
neuchopitelného, ale zároveò tak krásného, jako je hudba. Blahopøejeme!

Hodinu pravdy s týniš�skou studentkou Alžbìtou Klikarovou bude televize vysílat na 
ÈT 1 dne 29.srpna 2009 veèer.

Paž.
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Podìkování

Dìkuji Mìstskému úøadu v Týništi nad Orlicí, paní Køiš�anové a paní Sekyrové za pøání 
a dárek k mým narozeninám.

Miroslav Marek

Dìkujeme Mìstskému úøadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro obèanské záležitosti, 
jmenovitì paní Jenèíkové a Matìjkové, za krásné blahopøání k mým 75. narozeninám.

Šálová Vlasta s rodinou

CO-KDY-KDE
èervenec a srpen 2009

Zveme vás na 

II. zahradní slavnost, 

která se koná dne 31. 7. 2009 (pátek) od 15.00 do 20.00 hod. v alpiniu u kostela 
sv. Mikuláše a na farním dvoøe.

Je pøipravena pro dìti i dospìlé. Na dìti èekají hry a soutìže, dospìlé úèastníky potìší 
hudba a obèerstvení.
Všichni si budete moci prohlédnout novì upravené venkovní prostory kostela. Ty byly 
již po roce 1892 pøemìnìny z pùvodního tzv. starého høbitova na alpinium. V té dobì byl 
høbitov zrušen a prostranství nabývalo postupnì nové podoby. Nejvìtší krásy dosáhlo v 
letech 1933 - 1935.
I dnes vás potìší kvetoucími keøíky, rostlinami a bylinami.
Dárcùm této krásy chceme podìkovat. Nejvíce rodinì Patrných, L. Morávkovi a J. 
Trávníèkovi. 
Prohlédnout si alpinium mùžete i ve všední dny. Poskytne vám dopoledne i v 
odpoledních hodinách klidné posezení. Dostanete se tam úzkým prùchodem mezi 
kostelem a bývalou lékárnou (nyní obchod s dìtským zbožím a koèárky).

Za Farní radu
H. Bártová

VÝSTAVY

23. srpna PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbeže
(nedìle)             Zaèátek v 6,00 hodin, ukonèení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelù Bobkárna.
                              Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.
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Helena

V prapùvodu se jedná o jméno, které vzniklo povýšením obecného slova (apelativa). 
Toto obecné slovo bylo øeckého pùvodu a znìlo „helene“. Podle staršího pravopisu se 
v latince psalo „heléne“. Obecný význam tohoto slova je prostý. Znamená pochodeò, 
ale také to, co rozžatá pochodeò poskytuje, tedy svìtlo.
Když kdosi kdysi poprvé nazval svou dceru Helene, musela být záøivá jako pochodeò. 
Dnes bychom øekli „holka jako jiskra“. Jenomže pochodeò nejen svítí, mùže také 
zpùsobit požár. Od pochodnì je možné se spálit a uhoøet. Pochodeò svou energii 
získává sama ze sebe, spalováním sebe, procesem, který mùžeme nazvat 
sebeznièením, sebeobìtováním. Aby pochodeò svítila èi høála, musí ji nìkdo nést, 
držet v ruce. Musí být jakýsi nosiè pochodnì. Pochodeò je tedy nìkým ovládána, 
manipulována. Dá se oèekávat, že podobnì tomu bude u Heleny.
Helena mùže být ovládána myšlenkami (nejkladnìjší možnost) a sloužit nejlepší vìci, 
ale je i možnost, že se stane pochodní zapalující nièivý, zhoubný požár. Zdá se to 
pøehnané? Podstatné je, že prvotní význam jména není tak rùžový, jak by se mohlo 
zdát. Vytváøí však výchozí polohu nomenologického potenciálu, majícího tak od 
poèátku vrstvy vzbuzující nadšení až obdiv, ale také pocit jistého nebezpeèí.
V letech po 1.svìtové válce se jméno Helena stávalo u nás velice bìžným. Mladé 
maminky hledaly pro dcery jména atraktivní, živá, svižná, jiskrná. Podobnì moderním 
se tehdy stávalo jméno Eva. Aktuální byla i Jiøina . I meziváleèná léta minulého století 
pøinesla u Heleny velké zvýšení obliby trvající dodnes. V roce 2002 u nás žilo pøes 
devadesát a pùl tisíce Helen a jméno je v poøadí preferencí na 13.místì.
Dnešní rodièe jméno chápou jako slibné a hodnì od nìj oèekávají. Vnìjší pùsobivost 
jména, jeho znìlost a zajímavost je nomenologicky ménì podstatná, ale ne 
bezvýznamná. Spokojenost s vlastním jménem umožní navázat s ním bližší vztah, a to 
vztah sympatií, které dovolí jmennému potenciálu, aby snáze pùsobil. A právì na tento 
psychologický moment klade moderní nomenologie vìtší dùraz.
Život dnešní Heleny bude odpovídat jejímu nomenologickému obrazu, když ji 
potenciál jména zasáhne takovou energií, která jí nedovolí spokojit se s málem.
U nás se zejména v druhé polovinì minulého století velmi rozšíøily tvary Ilona a 
Jelena, které jsou uznávány jako matriènì samostatné, ale které svìtový nomenolog 
G.Finchey uvádí jako osamostatnìné tvary jména Helena a které mnozí rodièe 
považují za zajímavìjší proti znaènì frekventované Helenì.
Tyto tvary však nemìní nomenologický obraz jména. V souèasnosti u nás žije pøes 21 
tisíc Ilon a jméno je na 65.místì. To Jelen je nìco málo pøes 500, a co se frekvence 
užívání týèe, je jméno na místì 292.
Samostatné verzi jména Jelena dala vzniknout ruská výslovnost. Anglièané mají 
Helen , Helenu i Ellen, Nìmci užívají jména Helena i Helene.
Francouzsky je Hélén, italsky Elena, španìlsky Helena i Elena, finsky Eliina èi 
Helena, rumunsky Ileana, maïarsky Ilona. Bulharsky je Elena, polsky Helena. Øadu 
tvarù zná i slovenština – Helena, Elena, Jela.
A které jsou nejèastìjší domácké, dùvìrné, pøátelské èi zdrobnìlé podoby jména u nás? 
Hela, Helka, Heluš, Heluše, Heluška, Helenka.
Podle našeho kalendáøe má Helena jmeniny 18.srpna.

Z knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“ 
pøipravila Paž.
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Spoleèenská kronika

Vítáme na svìt
Natálie Zimová
Ema Brátová
Jakub Brož
Martin Klimeš
Lucie Bartoòová

Š�astným rodièùm blahopøejeme.
Životní jubilea
94 let
Božena Lochmanová

91 let
Anna Matoušová

90 let
Miroslav Waldmann

85 let
Marie Šulcová
Olga Konèická
Marta Martínková
Marie Hanzlová
Marta Vidláková

80 let
Rozalie Provazníková
Jindøich Špryòar
Jaromír Vanický

Hodnì štìstí, zdraví.
Øekli si ANO
Pavel Rosa a Alena Mertlíková
Miloš Rosa a Pavlína Hejèlová
Petr Rosa a Veronika Švancarová
Martin Koïousek a Hana Køístková
Lukáš Vadlejch a Iva Sedláèková
Josef Vajgl a Hana Kabeláèová
Michal Gunár a Irena Kotlárová

Buïte jeden o druhého bohatší.

Rozlouèili jsme se
Karel Èermák (79)
Jaroslav Novák (46)
Jiøí Homolka (74)

Èest jejich památce!
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944)
2. èást

Èeskoslovenští emigranti se vydali z tábora v Malých Bronowicích na východ. Na pìší 
pochod pøed postupujícími Nìmci se vydala také skupina vedená komunistickým 
senátorem Františkem Zmrhalem, ve které byl i Vendelín Opatrný, Alexander Beer, 

Za Lvovem byli internováni Rudou armádou, která 
podle paktu Riebentrop-Molotov – dohody mezi SSSR s nacistickým Nìmeckem - 
zaèala obsazovat východní èást  Polska. Vendelínovu  skupinu zachránilo od odeslání 
do gulagu pouze to, že s nimi cestoval senátor Zmrhal, který využil svých 
pøedváleèných kontaktù v SSSR a pøesvìdèil èekisty z NKVD, aby jejich skupina byla 
místo do gulagu, nebo do internaèního tábora u Suzdalu jako Legion vedený plk. 
Svobodou odeslána jinam  - do hotelu Inturistu v Kyjevì. V záøí odjíždí Vendelín do 
Moskvy a za necelý mìsíc je pøemístìn do Opališe, støediska pro politické emigranty. 

Sovìtské tajné služby mìly zájem na pøípravì a  organizaci sabotážní a teroristické 
èinnosti na èeskoslovenském území již na pøelomu let 1939-1940. Ve spolupráci s 
tehdejší NKVD a vznikající Èeskoslovenskou vojenskou misí v SSSR, která 
zastupovala zájmy tvoøící se londýnské exilové vlády Eduarda Beneše a pravdìpodobnì 
i londýnské ès. zpravodajské služby plk. Moravce,  byly pøipraveny tøi výsadkové 
operace oznaèené jako S1, S2 a S3. Do poslední z nich s oznaèením S3 byl  zaøazen do 
výcviku Vendelín Opatrný. Pro neúspìch akce S1, kdy vìtšina èlenù výsadku zahynula 
pøi vysazení nad ProtektorátemÈechy a Morava, však byly ostatní výsadky zrušeny. 
Stalo se tak na základì hodnocení provedeného plk. Heliodorem Píkou, který byl z 
Londýna do Moskvy vyslán, aby tuto vojenskou misi vedl. 

Zaèátkem prosince 1939 došlo v Opališi k rozdìlení skupin emigrantù na práci do 
závodù a sovchozù.Vendelínova skupina obdržela umístìní do Traktorového závodu v 
Èeljabinsku. Vendelín zde pracoval ve slévárnì a modelárnì. Traktorový závod však již 
v této dobì pøecházel na váleènou výrobu tankù. O období života Vendelína Opatrného v 
Èeljabinsku jsou pouze velmi kusé informace, které lze získat z nìkolika málo zmínek v 
dochovaných dopisech èeskoslovenských emigrantù v SSSR. Za zmínku snad stojí to, 
že Vendelín se nìkdy v prùbìhu roku 1940 stal kmotrem dcery pilota Jana Feráka, se 
kterým se rovnìž znal z bojù ve Španìlsku, a existují vzpomínky pamìtníkù, podle 
kterých Vendelín se skupinou dalších  spolupracovníkù plánoval na léto 1941 velkou 
poznávací dovolenou po SSSR. K tomu však již nedošlo. 22.èervna 1941 spojená vojska 
Nìmecké øíše, Itálie, Maïarska, Rumunska, Slovenského štátu a dobrovolnických 
jednotek z dalších evropských zemí zahájila bez vyhlášení válku se Sovìtským svazem 
v operaci „Barbarossa“. I pro Vendelína tím skonèil mírový život. Zaèala Velká 
vlastenecká válka.

Sovìtské vedení od uzavøení paktu Riebentrop-Molotov v létì 1939 alespoò navenek 
pøedstíralo dodržování tìchto dohod a kromì organizace a pøípravy zpravodajských a 
diverzních jednotek nedovolovalo nábor ani vytváøení vojenských jednotek jakkoliv 
spjatých s exilovými vládami státù, jež Nìmecká øíše v Evropì obsadila. Jednou z mála 
výjimek byl Ès. vojenskou misí v SSSR „napùl“ organizovaný odjezd nìkolika stovek, 
resp. pozdìji až tisícù bývalých  èeskoslovenských obèanù do Francie a Velké Británie v 
letech 1939-1940, pøedevším pilotù, kteøí se úèastnili bitvy o Francii a Británii a pozdìji 
na Blízký a Støední Východ, kde mnoho z nich vstoupilo do 11. èeskoslovenského 
pìšího praporu pplk. Karla Klapálka a bojovali u Tobruku.  Poláci ani jiní další takové
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Ladislav Fischman a  doktor Fiš. 



štìstí nemìli. Po zahájení Velké vlastenecké války jak vláda Velké Británie, tak i 
Sovìtského svazu rychle pochopily, že jako poslední dva státy, které v Evropì ještì 
vzdorují Nìmecké øíši, nutnì musí spolupracovat. Toto se rychle projevilo napø. již v 
èervenci a srpnu 1941 pøi spoleèném britsko-sovìtském obsazení Persie – dnešního 
Iránu. Projevilo se to rovnìž i rychlým vznikem cizích vojenských jednotek na území 
SSSR a� již z bývalých zajatcù držených v gulagu, tak i z krajanù zde žijících, jako byly 
polská Andersova jednotka a èásteènì i 1. èeskoslovenský samostatný polní prapor v 
SSSR, formované postupnì obì v Buzuluku.   Èeskoslovenská jednotka vznikla na 
základì dohody z   18. èervence 1941 uzavøené mezi londýnskou exilovou vládou a 
vládou Sovìtského svazu  o vojenské spolupráci.

Ve druhé polovinì ledna 1942 sovìtský rozhlas a tisk uveøejnily mobilizaèní pokyny pro 
Èechy a Slováky na sovìtském území. Bylo rozhodnuto, že první èeskoslovenská 
jednotka bude formována v Buzuluku, mìstì v Povolží pod  Uralem. Tato volba, by� 
zøejmì sovìtskými orgány uèinìná náhodnì, v sobì mìla mnoho symboliky pro mnohé 
pøíslušníky nové jednotky. Nìkteøí, jako byl kupøíkladu velitel novì formované 
jednotky plk. Ludvík Svoboda, poblíž Buzuluku bojovali o více než dvacet let døíve jako 
pøíslušníci tehdejších Èeskoslovenských legií na Rusi s novì se formující sovìtskou 
mocí za obèanské války v Rusku (1918-1920). U jiných pøíslušníkù nové jednotky bylo 
toto mìsto symbolem nové nadìje po propuštìní z gulagu èi internace v táboøe u 
Suzdalu.  

Tak jako mnoho jiných na zprávu o formování èeskoslovenské jednotky v SSSR 
reagovali i èeskoslovenští zamìstnanci èeljabinského traktorového závodu. 20. února 
1942 byl Vendelín Opatrný pøijat do èeskoslovenské jednotky v Buzuluku a zaøazen do 
kulometné roty v hodnosti vojína. Dùstojnická hodnost z bojù ve Španìlsku mu nebyla 
uznána.  V dobì, kdy složil pøísahu, mìla jednotka pøibližnì 300 pøíslušníkù. Výcvik 
vojínù a poddùstojníkù zahájila jednotka zaèátkem bøezna a 15. záøí 1942 byl Vendelín 
Opatrný povýšen na svobodníka. Na podzim roku 1942 mìla jednotka již 900 
pøíslušníkù. Drtivou vìtšinu z nich však tvoøili èeskoslovenští Židé. Jednotka se rovnìž 
stala pøedmìtem politického boje o vliv mezi londýnskou  exilovou vládou dr. E. 
Beneše a moskevským exilovým centrem KSÈ vedeným Klementem Gottwaldem. 
Situace se nakonec vyøešila dopisem, který velitel jednotky plk. Ludvík Svoboda 
odeslal Stalinovi, ve kterém ho požádal o urychlené vyzbrojení jednotky a odeslání na 
frontu. Stalin souhlasil. Jednotka dostala pìchotní zbranì sovìtské výroby a byla 
obleèena do britských uniforem dodaných v rámci programu lend-lease, ochranné 
pøilby britského typu podìdili po polské jednotce plk. Anderse, která odjela na Blízký 
východ. Dne 27.1. 1943 plk. Heliodor Píka, velitel Ès. vojenské mise v SSSR, pøedal 
jednotce bojovou zástavu a následoval pøesun vlakem na rusko-ukrajinské pomezí do 
oblasti Charkova na dnešní Ukrajinì. Vendelín Opatrný byl v Buzuluku povýšen 15. 
ledna 1943do hodnosti desátníka. 

Na poèátku roku 1943 na východní frontì vrcholila bitva u Stalingradu, která posléze 
pøinesla významný zlom v prùbìhu celé války. Sovìtské vedení však nechtìlo 
zanedbávat ani jiné úseky fronty. Po ukonèení bitvy u Stalingradu se objevila možnost 
zaútoèit v prostoru Charkova jižním smìrem a odøíznout nìmecké jednotky ustupující 
od Stalingradu. Nìmci si toho byli vìdomi a vyklidili proto Charkov, aby vylákali 
Rudou armádu smìrem na jih a posléze ji napadli z boku. Tento plán jim naprosto vyšel a 
za této situace na frontu pøijíždí 1. ès. prapor.
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Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenìjší knihu èeských ètenáøù.
Záleží jen na vás, které z knih urèíte hlavní roli v pøíbìhu vašeho 
srdce.

V sobotu 20.èervna 2009 odvysílala Èeská televize další èást poøadu Kniha mého srdce. 
Známé osobnosti Hana Maciuchová, Iva Hüttnerová, Martha Issová, Lenka Filipová, 
Lucie Bílá, Ivo Šmoldas, Petr Nárožný a Richard Krajèo rozbalovali balíèky, ve kterých 
bylo ukryto 12 vybraných knih.
Tyto nominované knihy postoupily do tøetího,-posledního kola hlasování. Z daných TOP 
12 mùžete nyní vybírat svého favorita a posílat hlas až do 30. záøí 2009. 
Podrobnosti o zpùsobu hlasování naleznete na www.knihasrdce.cz  
Hlasovat mùžete pomocí Internetu, mobilu a nebo navštívit knihovnu a svùj hlas 
odevzdat pomocí hlasovacího lístku.
K 1.7.2009  bylo odevzdáno 224 041 hlasù. V prvním kole 92 044 hlasù a 104 067 v kole 
druhém a z toho polovina byla zaslána prostøednictvím knihoven.
Seznam 12 nominovaných knih:
1. Alchymista Paulo Coelho
2. Babièka Božena Nìmcová
3. Co život dal a vzal Betty MacDonald
4. Dìti z Bullerbynu Astrid Lindgren
5. Egyp�an Sinuhet Mika Waltari
6. Harry Potter J. K. Rowling
7. Malý princ Antoine de Saint-Exupéry 
8. Osudy dobrého vojáka Švejka za svìtové války - Jaroslav Hašek
9. Pán prstenù John Ronald Reuel Tolkien
10. Rychlé šípy Jaroslav Foglar
11. Saturnin Zdenìk Jirotka
12. Stmívání Stephenie Meyer
Velmi nás potìšil  zájem o tuto soutìž a dìkujeme všem, kdo hlasovali prostøednictvím 
naší knihovny. 
Pro zajímavost uvádíme výsledky hlasování v naší knihovnì. V prvním kole hlasovalo 
jen 20 úèastníkù , ale ve druhém již 56.  
A jak dopadlo poøadí knih u našich ètenáøù ?
1. místo Doktorka z domu Trubaèù Ilona Borská

Malý princ Antoine de Saint-Exupéry
2. místo Bílá Masajka Corinne Hofmann

Bylo nás pìt Karel Poláèek
Na západní frontì klid E.M.Remarque
Tøi kamarádi
Pipi Dlouhá punèocha Astrid Lindgren
Øeka  bohù Wilbur Addison Smith
Tulák po hvìzdách Jack London
Vìènì zpívají lesy Trygve Ggulbranssen

Pøejeme všem ètenáøùm a obyvatelùm Týništì nad Orlicí pøíjemné srpnové prázdniny a 
dovolené a tìšíme se na vás v mìsíci záøí 2009 v novì upravených prostorách oddìlení 
pro dospìlé. Vìra Bouzková5  



Zástupci Obèanského sdružení Za rozvoj Petrovic  se zástupci kraje na pøedávání šekù v 
Praze – zleva: senátor Miroslav Antl, poslankynì Hana Orgoníková, Jiøí Haken (OS), 
Stanislav Kubánek (pøedseda OS), Zita Zemanová (OS) a tajemník MÚ Týništì n. O. 
Bohuslav Forejtek.

Jiøí Zikmund

Na Podboøí se koneènì mùže stavìt
Po nìkolika letech pøíprav, zejména z dùvodu vlekoucích se jednání pøi výkupu 
pozemkù, se celá anabáze vedoucí k realizaci základního technického vybavení pro 
výstavbu rodinných domù v Týništi nad Orlicí uzavøela.
Dne 15.7.2009 bylo dílo od dodavatele pøevzato. V prùbìhu výstavby došlo k nìkterým 
komplikacím, které zpùsobily patnáctidenní zpoždìní termínu pøedání dokonèeného 
díla. Hlavními dùvody zdržení bylo opoždìní prací na elektropøípojkách, které zajiš�uje 
samostatnì ÈEZ a zmìny projektu (zvìtšení poètu pøípojek a jejich prodloužení pro 
øadové rodinné domky).
Zhruba do konce mìsíce by mìly být odstranìny všechny drobné nedodìlky pøi pøejímce 
zjištìné (zejména terénní úpravy). Ty však nebrání pøedání hotového díla do užívání.
Z toho vyplývá, že na tìchto parcelách již nic výstavbì nových domù nebrání.
Zpùsob zasí�ování, vèetnì dimenzování sítí, umožní do budoucna rozšíøení plochy o 
další stavební parcely. Podmínkou ovšem bude sjednocení vlastnictví sousedních 
pozemkù budoucím investorem.
Závìrem ještì nìkolik údajù:
             Poèet zastavitelných parcel                  40
             Náklady stavby dle smlouvy o dílo    19 479 673 Kè
             Doba výstavby                                     10/2008 - 07/2009 
             Dodavatel stavby                          MADOS MT, s.r.o., Lupenice

Jaroslav Matièka
starosta

4

Nepøíznivá situace na frontì donutila sovìtské velení uspíšit nasazení 1. ès. 
samostatného polního praporu v SSSR. V den, kdy Nìmci zahájili svùj protiútok proti 
levému boku útoèících sovìtských vojsk, dorazil transport s praporem do staniceValujky. 
Zde zaèínalo frontové pásmo, kterým nedávno prošly boje a kde Nìmci za ústupu znièili 
železnièní tra�. Jednotka musela nastoupit pìší pochod do blízkosti pøední linie vzdálené 
350 km. Po usilovném pochodu zaujal prapor obranný úsek na levém bøehu øeky Mža od 
osady Timèenkov po osadu Ar�uchovka. Pro zajištìní linie pøed nenadálým útokem byla 
vysunuta pøed øeku Mžu do vesnice Sokolovo zesílená 1. rota pod velením por. Otakara 
Jaroše. 2. a 3. rota zùstaly v postaveních za øekou a chránily pravý a levý bok.

Souèástí 3. roty bylo také kulometné družstvo des. Vendelína Opatrného. Družstvo se 
soustøedilo u betonového mùstku pøes øíèku. Jejich stanovištì bylo pøímo proti centru 
Sokolova. 8. bøezna zaèal nìmecký útok na Sokolovo a trval celé tøi dny. 1. rota pod 
vedením por. Jaroše byla prakticky znièena a témìø pøestala existovat. Zbytky roty 
ustoupily v noci z 8.na 9. bøezna 1943 za øeku. 

Prapor se zúèastnil dalších bojù po opìtovném dobytí Charkova Wehrmachtem. Dne 15. 
bøezna však vydalo sovìtské velení rozkaz k ústupu celého ès. praporu, nebo� hrozilo, že 
bude obklíèen. Sovìtské velení si nemohlo dovolit zajetí v té dobì jediné bojující 
spojenecké jednotky na východní frontì.  

V bitvì u Sokolova padli dva èlenové Vendelínova družstva. U Sokolova rovnìž bylo 
zajato nebo dezertovalo asi 20 pøíslušníkù ès. praporu. Pìt z nich bylo odvezeno do 
Protektorátu, kde posloužili nacistické propagandì, ostatní byli zøejmì zastøeleni. 
Pøíslušníci Protektorátu Èechy a Morava byli považováni za obèany Nìmecké øíše a 
služba v cizím vojsku byla považována Nìmci za vlastizradu, lhostejno zda se jednalo o 
pøíslušníky Svobodovy východní armády nebo piloty RAF nad západní Evropou. 

1. èeskoslovenský polní prapor je poté stažen z fronty a odeslán na další výcvik a 
doplnìní do Novochoperska, kam dorazili na poèátku kvìtna 1943. Hodnocení jednotky 
bylo ze strany sovìtského velení velmi kladné, jednotka zastavila nìmecký útok s 
výraznou pøesilou na stranì nepøítele. Por. Otakar Jaroš byl prvním cizincem, který byl 
vyznamenán Zlatou hvìzdou hrdiny SSSR, bohužel in memoriam, padl v bitvì u 
Sokolova. Ztráty jednotky po bitvì u Sokolova dosáhly témìø 1/3 – tedy asi 300 mužù a 
žen.  Do dalšího boje odcházela jednotka již jako 1. ès. samostatná brigáda v SSSR se 
tøemi prapory v záøí 1943.

Mgr. Tomáš Voborník
Pavel Rulík

Martin Štìpánek

Odpovìï na èlánek Ing. Karla Janeèka 

uvedený v èervencovém Zpravodaji pøipravuji na mìsíc záøí 2009, kde se budu uvedenou 
problematikou podrobnìji zabývat.

 
                                                                                                Pavel Nadrchal, 

místostarosta
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V hodnotící komisi letos zasedli pøedseda sdružení Vlastenecký poutník zabývající se 
obnovou právního, kulturního a historického vìdomí obèanù v pohranièí støední a 
severní Moravy Petr Andrle, hodnotitel projektù zamìøených na místní rozvoj a rozvoj 
neziskových organizací a dlouholetý externí spolupracovník Nadace VIA Josef Štogr, 
Vìra Slezáková ze spoleènosti Agora Central Europe, zástupce šéfredaktora magazínu 
Moderní obec Ivan Ryšavý, Yvona Eliášová, konzultantka v oblasti životního prostøedí, 
Kateøina Niklová z Komunitní nadace Euroregionu Labe a Jindøich Vanìk, øeditel 
agentury Silver B.C. Vítìze grantového øízení komise vybírá na základì pøedem 
stanovených kriterií, podle nichž hodnotí pøedložené projekty. Dùležitým podkladem pro 
rozhodnutí jsou i zprávy èlenù realizaèního týmu fondu, kteøí osobnì navštíví 
pøedkladatele každé žádosti postupující do finálového hodnocení. Program Milion pro 
aktivní život obce nemá žádná regionální omezení, projekty mohou být realizovány 
kdekoliv na území Èeské republiky. Zámìrem projektù musí být obnova nebo výstavba 
veøejných prostranství pro nekomerèní kulturní a spoleèenské aktivity, které vedou k 
oživení místních tradic a spolkového života obce. Jedná se napøíklad o úpravy námìstí, 
návsí, parkù, míst pro odpoèinek apod. Mùže se jednat také o rekonstrukce a oživení 
veøejných budov pro kulturní, zájmové a obdobné úèely, které výraznì zlepší 
spoleèenský život obce èi mìsta.     
     „V rámci celorepublikového programu Milion pro aktivní život obce rozdìlila naše 
spoleènost již 5 milionù korun. Bìhem pìti let existence programu putovaly finanèní 
prostøedky do velkých mìst i tìch nejmenších vesnièek, jedno je ale všechny spojuje – 
odhodlání, úsilí a ochota místních lidí vìnovat svou energii a èas na zkvalitnìní života v 
místì svého bydlištì. Jejich aktivity zaslouží nejen naši finanèní podporu, ale i velké 
uznání,“ øíká Petra Dobešová z Philip Morris ÈR a.s. Dobroèinný fond Philip Morris ÈR 
spravuje a øídí Nadace VIA. Bližší informace: Internetové stránky projektu: 
www.dobrocinnyfond.cz Neziskové informace Nadace VIA: www.nadacevia.cz 
Komunikace projektu: Markéta Hlavicová 603 28 36 26 marketa.hlavicova@yaro.cz 

         Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic Petrovice nad Orlicí – místní èást Týništì 
nad Orlicí, Královéhradecký kraj Projekt – Vybudování spoleèenského centra „Obecní 
dùm“ a multifunkèního høištì v Petrovicích n. O. Obec Petrovice nad Orlicí kvùli ulicové 
formì zástavby zcela postrádá náves, která by byla pøirozeným místem setkávání 
místních obèanù, není zde ani restaurace èi sál pro kulturní a spoleèenské akce. Pro 
zkvalitnìní života v obci, kde již dnes žije aktivním spoleèenským životem, usiluje 
Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic o rekonstrukci budovy bývalého Mìstského
národn ího  výboru ,  t zv.  
Obecního domu, a úpravy 
pøilehlého prostranství. V 
rámci projektu, na který 
získalo obèanské sdružení 
podporu ve výši 200 000 korun, 
budou ve zchátralém objektu 
vymìnìna okna, provedena 
rekonstrukce rozvodù vody a 
elektøiny a sociálního zaøízení, 
opraveny podlahy, provedeny 
malíøské práce a budou 
provedeny terénní úpravy 
nového høištì a výsadba 
zelenì.

Obecní dùm v Petrovicích s pøilehlým multifunkèním høištìm.
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Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratoslest.ic.cz
 

Milé dìti,
MC Ratolest vyhlašuje PRÁZDNINOVOU VÝTVARNOU SOUTÌŽ!
Téma: Dva „roky“ prázdnin! 
Na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení, vìk, adresu a název obrázku nebo krátký 
popis. Obrázky mùžete dodat do schránky Mateøského centra Ratolest (Komenského 
106).

Všechny obrázky budou vystaveny na adrese: http://ratoslest.ic.cz  Vyhodnocení 
obrázkù probìhne v záøí formou veøejné ankety. Dìti se mohou tìšit na odmìnu a pìkné 
ceny.

Dana Štìpková
V SRPNU plánuje MC Ratolest:

O Brigádu po rekonstrukci garáže (+ vnitøní prostory MC)

O Veèerní dílny pro rodièe:
     6.8.  s tématem - letní dekorace a veselé fotorámeèky, 
     20.8. s tématem - ubrousková technika

O Výlety pro rodièe s dìtmi do okolí vlakem nebo na kolech 
     (Èastolovice, Bìleè, Choceò, Tøebechovice, …)

O Otevøení dopolední i odpolední herny (Po, St) a zahrady se skluzavkou a 
domeèkem, velkým a malým pískovištìm,…)

Prosím sledujete vývìsky, na kterých budou vyvìšeny aktuální akce MC.

POZOR! HLEDÁME: 
1. lektory na angliètinu pro dìti pøedškolního vìku 
2. lektory na další kroužky pro dìti od 2 do 6 let. 

Pokud máte co nabídnout a chcete s námi od záøí pomáhat v MC Ratolest, prosím, 
dejte nám co nejdøíve vìdìt! Dìkujeme!

Kontakty: 
R. Vondráèková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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5. Zápis z jednání finanèního výboru ze dne 6.4.2009.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.6.2009.
7. Informace o hostování cirkusu ve dnech 30.6. - 1.7.2009.
8. Informace o využití atletického stadionu.

C) Ukládá
1. Projednat v zastupitelstvu mìsta prodej pozemku p.è. 211 v k.ú. Týništì nad Orlicí.
T: záøí 2009                                   Odpovídá: Ing. Matièka J.

Ing. Jaroslav Matièka                         Pavel Nadrchal
         starosta           místostarosta

200 000 Kè putuje do Petrovic z grantu nadace VIA.
Na druhý pokus se podaøilo Obèanskému sdružení Za rozvoj Petrovic (v obci pùsobí od 
roku 2006) získat finanèní prostøedky  z programu „Milion pro aktivní život obce“ 
Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR. Loni se pøedložený projekt umístil tìsnì „pod 
stupni vítìzù“.  Letos, i zásluhou nabytých zkušeností se zpracováváním grantù a 
podpory MÚ Týništì n. O., se podaøilo finanèní prostøedky na rozvoj obce získat. 
30. èervna 2009 v Praze zástupci Obèanského sdružení Za rozvoj Petrovic ing. Stanislav 
Kubánek, Jiøí Haken a PhDr. Zita Zemanová pøevzali na slavnostním setkání vítìzných 
obcí s donátorem nadace šek na 200 000 Kè. Tato èástka ve spojení s prostøedky 
poskytnutými MÚ Týništì n. Orlicí umožní dokonèit bìhem jednoho roku projekt 
rekonstrukce obecního domu a pøilehlého høištì.

JZ
Tisková zpráva (viz též www.dobrocinnyfond.cz):
Program Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR zná 
vítìze 5. roèníku – tisková zpráva. 

30. èervna 2009, Praha – Mezi 5 projektù letos Nadace VIA a Philip Morris ÈR a.s. 
rozdìlí podporu z programu Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip 
Morris ÈR. Jihomoravské obce Lužice a Manerov, Petrovice nad Orlicí na 
Královéhradecku, Vikýøovice na severní Moravì a Kutná Hora, to jsou místa, na která 
letos putuje po 200 tisících korunách na realizaci projektù, které podporují aktivní 
komunitní život místních obèanù. Význam projektu pro obec a aktivní zapojení celé 
komunity jsou vedle splnìní formálních podmínek hlavními mìøítky pro úspìšnost 
projektu v programu Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris 
ÈR. Do prvního kola letos poslalo své projekty více než pìt desítek neziskových 
organizací, z nich komise vybrala 14, které se dostaly do finálního hodnocení. Komise 
se rozhodla podpoøit 5 projektù, každý èástkou 200 000 korun. Tyto projekty vynikaly 
nad ostatní právì aktivním zapojením místních obyvatel do samotné realizace.
     Èlenové Muzejního spolku v Lužicích díky této èástce dokonèí projekt Starý kvartýr, 
který jako místo setkávání a kulturního života v obci spoleènými silami postupnì 
budují. Obèanské sdružení Za rozvoj Petrovic upraví ke stejným úèelùm budovu tzv. 
obecního domu. Místní akèní skupina Údolí Desné využije 200 tisíc korun na 
vybudování tìlocvièny pod širým nebem ve Vikýøovicích a mateøské centrum Kaštánek 
upraví prostranství a zbuduje mobilní pódium pro kulturní akce a vystoupení. Pevné 
pódium vznikne ze zchátralé terasy budovy bývalé mateøské školky v Kutné Hoøe, kde 
poskytuje své služby Oblastní charita. Upravené místo bude sloužit obyvatelùm 
pøilehlého sídlištì jako místo pro setkávání a poøádání kulturních a spoleèenských akcí. 
Program Milion pro aktivní život obce Dobroèinného fondu Philip Morris ÈR je urèen 
nevládním neziskovým organizacím, které usilují o zlepšení fyzického a kulturního 
prostøedí mìst èi obcí. Chce podpoøit spoleèné aktivity místních obèanù.

2

Aktuálnì z TENISOVÉ ŠKOLY

Tenisová škola v Týništi zahájila svùj 
provoz koncem dubna náborem dìtí. 
Bìhem mìsíce kvìtna a èervna dìti 
poctivì trénovaly a nyní už se 
seznámily se základními tenisovými 
údery a „nasály“ atmosféru tohoto 
krásného sportu, kterým tenis 
bezesporu je.
O prázdninách nebudou probíhat 
tréninky tak jako ve školním roce, ale 
budeme trénovat formou krátkých 
soustøedìní, kde kromì tenisu dìti 
vyzkouší i jiné sporty a hry. 
Ve školním roce opìt zaènou 
pravidelné tréninky 2x týdnì. Zápis 
tréninkù pro pøíští školní rok 
probìhne 1.9.2009 v 16:00 hod. na 
tenisových kurtech v Týništi nad 
Orlicí.  Rádi se po prázdninách 
sejdeme se všemi našimi dìtmi a moc 
rádi pøivítáme nové tenisty. Tìšíme se 
na vás. 

Jiøina a Josef Kvapilovi
                                       trenéøi TŠ
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                    Z mìstského úøadu
                                
                              U S N E S E N Í
                              z 15. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì n.  Orl.
                            konaného dne 1.7.2009 v kulturním domì

A) Schvaluje
21.Koupi pozemkù p.è. 329/8 a 329/9 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 508 m  od 

2firmy Faraon holding, a.s., Pardubice za cenu 1.100 Kè/m  a poplatky s prodejem 
spojené vèetnì danì z pøevodu nemovitostí.

2. Rozpoètové opatøení k 1.7.2009.
3. Podpis smlouvy o pøijetí úèelové neinvestièní dotace na výdaje jednotky SDH 

Týništì nad Orlicí pro rok 2009 od Královéhradeckého kraje.
Ing. Jaroslav Matièka

                                                                                                                 starosta
U S N E S E N Í  è.   59
z jednání Rady mesta Týništì nad Orlicí konané dne 22.6.2009 
A) Schvaluje

1. Uzavøení smlouvy è. 2947003009 o nájmu pozemkových ploch s firmou Èeské 
dráhy, a.s., se sídlem Praha za cenu 45.540 Kè roèního nájmu (jedná se o prostor 
pøed nádražím).

2. Uzavøení smlouvy o bezúplatné výpùjèce s firmou Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje Hradec Králové na pozemek KN 697 v k.ú. Týništì nad 
Orlicí na dobu 1 roku od 1.7.2009 (jedná se o prostor pøed nádražím).

3. Prodej nepotøebného nábytku pøíspìvkové organizace MŠ Dub Týništì nad Orlicí 
(skøíò, stùl, skøíòka).

4. Rozpoètová opatøení è. 23/2009 k 22.6.2009.
5. Poskytnutí nenárokové složky platu, 2. etapa roku 2009, podle „Dotaèního 

programu nenárokových složek platu pedagogù“ pro øeditelky mateøských škol 
Ivu Beòovou a Bc. Alenu Ullrichovou.

6. Zmìnu platového zaøazení vedoucích pøíspìvkových organizací zøízených 
mìstem ve smyslu naøízení vlády è. 564/2006 Sb., v platném znìní, s platností od 
1.6.2009.

7. Odmìny pro vedoucí pøíspìvkových organizací zøízených mìstem za 1. pololetí 
2009 s podmínkou, že nebude pøekroèen limit mzdových prostøedkù organizace.  

8. Pøevod finanèní èástky 15 tis. Kè z fondu rezerv do fondu odmìn pøíspìvkové 
organizace DDM Týništì nad Orlicí.

9. Pøevod finanèní èástky 63 tis. Kè z fondu rezerv do investièního fondu 
pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí za úèelem nakoupení herního 
prvku (lanová pyramida).

10. Použití finanèní èástky 11.230 Kè z fondu reprodukce majetku na investièní fond 
pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí za úèelem dokrytí finanèní 
èástky na poøízení herního prvku (lanová pyramida).

11. Povolení studia pro paní Kalousovou Janu na Fakultì tìlesné kultury v Olomouci 
- obor aplikované pohybové aktivity za podmínek podle ustanovení ZP.

B) Bere na vìdomí
1. Informace o uzavøení MŠ U Dubu v mìsíci èervenci.
2. Inspekèní zprávu Èeské školní inspekce Hradec Králové ze ZŠ Týništì nad Orlicí.
3.Informace o umístìní pøechodù pro chodce a o zrušení pøechodù, které 

neodpovídají platným normám.
4. Informace o rozdìlení informaèních vývìsních skøínìk.

1

Osudy øeky Orlice a rybáøi kolem ní – 5.èást

Abych Vás potìšil a neunavoval jen turistikou k pramenùm našich Orlic, nabízím 
rybáøský zážitek, který už neprožije nikdo z nás.

Bylo mi 10 let a pøijel strýc z Borohrádku. Øekl otci, aby poslal kluka, tedy jako mì, 
svítit. Nevìdìl jsem, na co budu svítit a už vùbec ne proè. Nikdy to nebyl náš strýc, ale 
naši mu tak øíkali. Vždy, když odjel, maminka utrousila, že smrdí lacinou koøalkou, 
rybinou a tabákem. Mnì to nevadilo. V deset veèer jsem se dostavil na tátovì kole pod 
Bozetický dvùr, jak strýc poruèil. Stála tam polopotopená pramice, strýc a jeho 
spoleèník, kterému øíkal brzdaø a kterému stále nadával. Plechovkou jsem vybíral vodu z 
pramice a strýc mì mezi svými nadávkami pouèoval, jak a na co budu svítit karbidovou 
lampou se zrcadlem. Strýc mìl pøipravenou ètyøi metry dlouhou jasanovou násadu s 
vidlièkou, ostrou jako jehly. Když se úplnì setmìlo, tak jsme vypluli. Já, úplnì na pøídi s 
tou karbidkou, strýc, rozkroèen nade mnou, a brzdaø, který do té doby nepromluvil, na 
zádi. Voda byla prùzraèná jako sklo a loï pomalu splývala kolem keøù, pod které jsem 
svítil. Skoro pod každým byla štika a hejna velkých okounù, parmy stály na dnì jako 
vojáci. Strýce zajímaly jen štiky a parmy. Dodnes nevím proè, když ostatních ryb tam 
byly spousty. Když jsem pod keøem posvítil na velkou štiku, strýc zavelel: Stùj!“ 

“
Pramice se zastavila. Násadu s vidlièkou na konci posunul až úplnì k rybì a paží 
vymrštil. Nikdy se nezmýlil, a� se jednalo o štiku nebo parmu. O pùlnoci strýc udìlal 
pøestávku, napil se té laciné koøalky, kouøil a stále nadával, že neumím svítit. Pøitom 
jsme už mìli v pytli pìkné parmy a štiky. Brzdaøi spílal, že se nehodí ani za vùz, ale ten 
ani nehlesl. Noc pomalu odplouvala a harpunovaných ryb pomalu pøibývalo. Když 
svítalo, dorazili jsme ke starému žïárskému mostu. Byl jsem úplnì vyèerpaný. Na mì 
tam èekal otec. Strýc mu øekl: Nauè kluka svítit, tohle je tvrdé øemeslo!“ Vysypal ryby z 

“
pytle a povídá : Tak si vyber.“ Vybral jsem si parmu. „To tì maminka moc nepochválí,“ 

“
øekl. Otci dal štiku.

Po letech jsem projíždìl Borohrádkem a na autobusové zastávce sedìl strýc. Zastavil 
jsem a povídám: „Nazdar , strýèku.“ Podíval se na mì a øekl : Už ses nauèil svítit?“ 

“
Když strýc zemøel, na rakev jsem mu dal tu svítilnu, aby nezabloudil, až pùjde tìmi 
svými temnými vodami.

Se svým synem jsem loòského roku sjel stejnou trasu po øece jako pøed 55 lety se 
strýcem. Mìl jsem výkonnou diodovou lampu, ale pro velké množství kalu a zvíøených 
usazenin, kterými je Tichá Orlice zneèištìná, jsem nevidìl vùbec nic. Navíc bych ani 
vidìt nemohl, protože rybièek je pomálu.

Tak na Orlici zase pøíštì.

Ladislav Štìpán
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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o nìm pochází z roku 1361. 
Pùvodní døevìná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten nejvìtší byl 12. bøezna 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel pøestavován po èástech a dokonèen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na vìž umístìn nový pozlacený køíž od mistra kováøe Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní vìže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístìny hodiny z radnièní vìžièky, kterou zdobily již od roku 1875.
Více informací najdete v knize "Týništì nad Orlicí - mìsto v lesích", vydané v roce 2002.
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Pøíspìvky zpracované na disketì (není podmínkou)
pøedávejte v KC do 12. dne každého mìsíce.

Tam rovnìž objednávejte inzerci.
Redakèní rada neodpovídá za stylizaci pøíspìvkù a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení pøíspìvkù.
Za obsah èlánkù plnì zodpovídají jejich autoøi

a jejich názory nemusí vyjadøovat postoj redakèní rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týništì n. Orl. O.P.

Objednávky KC mìsta, tel. 494 371 693.
Distribuce prostøednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 680 výtiskù
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